
Smlouva o zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování 
uzavřená mezi 

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 
Sídlo: Bezručova 585, 74901 Vítkov 
Zastoupena: Ing. Šárka Medunová, ředitelka 
IČ: 732 14 892  
(dále jen SVČ) 
 
a 
Jméno, příjmení:     datum narození: 
Adresa: 
(dále jen rodič) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva“):  
 

I. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování za účelem:  

1. Doprovod dětí ze školy do zájmového kroužku SVČ a zájmové aktivity v prostorách ZÚ  
 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Dle smlouvy je SVČ je povinno zabezpečit doprovody do ZÚ na základě přihlášky dítěte, kde rodič 

vyznačí požadavky vůči SVČ.  

2. Rodič je povinen informovat školské zařízení o vyzvedávání dítěte doprovodem SVČ Vítkov. 

3. SVČ je zodpovědný, že pečující osoba je zdravotně způsobilý/á jako osoba činná pro práci s dětmi.   

4. Rodič je povinen nepřítomnost dítěte hlásit nejdéle půl den před plánovaným doprovodem na tel. 
čísla uvedená v záhlaví přihlášky či na stránkách SVČ Vítkov.   
5. Rodič je povinen informovat SVČ o aktuálním zdravotním stavu dítěte.  
6. Rodič bere na vědomí, že pedagogický pracovník či dozorující osoba nepodává dítěti žádné léky.   
7. Rodič se zavazuje vyzvedávat po skončení péče dítě osobně, či jinou osobou uvedenou na přihlášce 
v ZÚ. 
8. Rodič souhlasí se zpracováním informací poskytnutých ve Smlouvě a Přihlášce na doprovody pro 
potřeby SVČ Vítkov.   

III. Ostatní ustanovení 
  
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2020.   
3. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.  
4. Vztahy smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení.  
 6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  
   
Ve Vítkově dne ………………..…   
   
…………………………………………………..    ……………………………………………………….. 
          Ing. Šárka Medunová       rodič 
      ředitelka SVČ Vítkov, p. o. 


