
SMLOUVA S RODIČI
ZŘIZOVATEL

O děti postaráno z.s.
Nádražní 206, 675 73 Rapotice
IČ: 06129498
DIČ: CZ06129498 , neplátce DPH
Číslo účtu: 4837826339/0800, Česká spořitelna, a.s.
Jednající prostřednictvím Veroniky Senciové, předsedkyně spolku
www.odetipostarano.cz
klub@odetipostarano.cz, tel. 792 284 260
dále jen zřizovatel

a

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

jméno a příjmení:
datum narození:
adresa trvalého bydliště:
telefon:
email:
adresa pro doručování písemností:
dále jen rodič

uzavírají k datu podpisu tuto

SMLOUVU S RODIČI

I.
Přijetí dítěte / dětí

Přijetí dítěte/dětí do dětského klubu a na příměstské tábory spolku O děti postaráno (dále jen
aktivity), které jsou realizovány v rámci projektu Dětský klub a příměstské tábory - O děti
postaráno - navazující provoz, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016394, prioritní osa
OPZ: 03.1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (dále jen projekt).

1.1. Spolek O děti postaráno z.s. přijímá k účasti na aktivitách dítě/děti

1. jméno a příjmení:

datum narození:

RČ:

adresa trvalého bydliště:



mateřský jazyk:

státní příslušnost:

2. jméno a příjmení:

datum narození:

RČ:

adresa trvalého bydliště:

mateřský jazyk:

státní příslušnost:

3. jméno a příjmení:

datum narození:

RČ:

adresa trvalého bydliště:

mateřský jazyk:

státní příslušnost:

1.2 Rodič prohlašuje, že informace v jednom ze tří typů Potvrzení o postavení na trhu práce nebo
v potvrzení vydaném ČSSZ1a v Přihlášce2, které jsou podmínkou přijetí dítěte k účasti na aktivitách
projektu a jsou přílohou této smlouvy, obsahují přesné, pravdivé a úplné údaje.

1.3 Rodič se zavazuje ke spolupráci se zřizovatelem na vyplňování Monitorovacího listu3, který
je součástí podmínek pro čerpání dotace.

1.4 Rodič prohlašuje, že je obeznámen s povinností aktualizace údajů Potvrzení o postavení
na trhu práce nebo v potvrzení vydaném ČSSZ při každé změně.

1.5 Rodič prohlašuje, že byl informován, že tento projekt je financován z Operačního programu
zaměstnanost a Evropského strukturálního fondu na období 2018-2020.

1Aktuální typ potvrzení dodávají oba rodiče žijící s dítětem/dětmi ve stejné domácnosti
2 Pro každé dítě se podává samostatná Přihláška
3 vyplňuje jeden z rodičů žijících ve společné domácnosti s dítětem/dětmi

II.



Platba za příměstské tábory

2.1 Rodič zaplatí zřizovateli náklady, které nebudou přímou součástí projektu. Jmenovitě to jsou
náklady za stravné (obědy, popř. svačiny v rámci příměstských táborů), jízdné na výlety, vstupy do
muzeí, divadel a jiných atrakcí, lektorský poplatek apod..

2.2 O výši nákladů budou rodiče informováni předem emailem na adresu rodiče dítěte uvedenou
ve smlouvě.

2.3 Rodič provede platbu za náklady, které nejsou přímou součástí projektu a jsou specifikované v
bodě 2.1 této smlouvy na účet zřizovatele uvedený v této smlouvě nebo hotově nejpozději 30
kalendářních dní před konáním akce nebo před začátkem příměstského tábora. K předání
hotovosti bude rodiči vystaven příjmový doklad.

III.

Odpovědnost za dítě

3.1 Dětský klub - Zřizovatel přebírá zodpovědnost za dítě okamžikem vyzvednutí dítěte po
vyučování a obědě dle domluvy s rodiči4 a předáním dítěte zpět rodiči zodpovědnost zřizovatele za
dítě končí. V případě možnosti samostatného příchodu dítěte do dětského klubu5 zřizovatel
přebírá zodpovědnost ve chvíli, kdy dítě do klubu přijde. V případě možnosti samostatného
odchodu dítěte z dětského klubu dle bodu 3.4, končí odpovědnost zřizovatele v okamžiku
opuštění dětského klubu dítětem na základě písemného sdělení času odchodu rodičem. Pokud dítě
v době pobytu v dětském klubu navštěvuje kroužek konaný v budově SVČ na Zemědělské 2,
Ivančice zřizovatel v tuto dobu za něj nemá zodpovědnost.6

Příměstský tábor – zřizovatel přebírá zodpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodičem
nebo jinou pověřenou osobou určené v bodě 3.3 pečující osobě zaměstnané u zřizovatele v místě
konání tábora (místo konání tábora je uvedené na příslušné Přihlášce na příměstský tábor) a
předáním dítěte zpět rodiči nebo pověřené osobě určené v bodě 3.3 odpovědnost zřizovatele za
dítě končí. V případě možnosti samostatného odchodu dítěte z příměstského tábora dle bodu 3.4,
končí odpovědnost zřizovatele v okamžiku opuštění příměstského tábora dítětem na základě
písemného sdělení času odchodu rodičem. Bez souhlasu k samostatnému odchodu dle bodu 3.4
nesmí pečující osoba umožnit odchod dítěte bez doprovodu rodiče nebo pověřené osoby dle bodu
3.3.

3.2 Vyzvedávání dítěte z dětského klubu a/nebo příměstského tábora je zajištěno osobně
rodiči, pokud není v bodě 3.4 vyslovený souhlas se samostatným odchodem dítěte z
příměstského tábora.

4čas a místo vyzvednutí dítěte pečující osobou zaměstnanou u zřizovatele je specifikováno v elektronické přihlášce,
která je v tištěné podobě přílohou této smlouvy
5tuto možnost rodič zvolí v elektronické přihlášce, která je v tištěné podobě součástí této smlouvy 6 Podrobnosti o
kroužku – čas začátku a konce, místo, kde se kroužek koná a jméno vedoucího kroužku rodiče sdělí Zřizovateli v
elektronické přihlášce, která je v tištěné podobě součástí této smlouvy



3.3 Rodič může předem určit další pověřené osoby, které budou oprávněny vyzvedávat dítě z DK

O děti postaráno/z
příměstského tábora:

jméno a příjmení:

datum narození:

adresa trvalého bydliště:

telefon:

jméno a příjmení:

datum narození:

adresa trvalého bydliště:

telefon:

jméno a příjmení:

datum narození:

adresa trvalého bydliště:

telefon:

3.4 Rodič svým podpisem pod smlouvou souhlasí nebo nesouhlasí se samostatným odchodem
dítěte z dětského klubu a/nebo příměstského tábora v čase, který rodič sdělí vedoucímu tábora
písemně.

1. jméno a příjmení dítěte: souhlasím/nesouhlasím* 2. jméno a příjmení dítěte:

souhlasím/nesouhlasím* 3. jméno a příjmení dítěte: souhlasím/nesouhlasím* *nehodící se

škrtněte

IV.

Trvání a ukončení smlouvy

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou k poslednímu dne (tj. 31.12.2022 včetně) trvání projektu,

pro který se tato smlouva uzavírá.



4.2 Smlouva se automaticky ruší v den, kdy dítě ukončí školní docházku 1. stupně základní školy

t.j. poslední den školních prázdnin (včetně) před 1. školním dnem, kdy nastupuje docházku do 6.
třídy základní školy.

4.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními

stranami. 4.4 Zřizovatel může tuto smlouvu dále vypovědět:

a) z důvodu uvedení nepravdivých údajů v Přihlášce, Potvrzení o postavení na trhu

práce a v Potvrzení vydaném ČSSZ,

b) z důvodu neoznámení změn v údajích uvedených v této smlouvě a jejích přílohách

dle bodu 1.2 této smlouvy,

c) z důvodu odmítnutí spolupráce na vyplnění Monitorovacího listu podpořené osoby.

4.5 Tato smlouva může být ukončena kdykoliv během jejího trvání písemnou dohodou

smluvních stran.

V.

Storno Poplatky

5.1 Zřizovatel může požadovat storno poplatky v případě, že rodič:

a. nedodá v domluveném termínu Přihlášku, jedno z možných tří typů Potvrzení o postavení na
trhu práce nebo Potvrzení vydané ČSSZ

b. uvede nepravdivé informace v Přihlášce dítěte nebo v jednom z možných tří typů

Potvrzení o postavení na trhu práce, nebo v Potvrzení vydaném ČSSZ,

c. odmítne spolupráci na vyplnění Monitorovacího listu podpořené

osoby. 5.2 Jednorázový poplatek je stanoven na 500 Kč.

5.3 V případě platby za příměstské tábory jsou storno poplatky stanovené následovně:

● 0% z ceny uvedené v Přihlášce 61 a více dní před začátkem tábora

● 25% z ceny uvedené v Přihlášce 60 až 31 dní před začátkem tábora

● 50% z ceny uvedené v Přihlášce 31 až 8 dní před začátkem tábora

● 75% z ceny uvedené v Přihlášce 7 a méně dní před začátkem tábora

● 100% z ceny uvedené v Přihlášce v den začátku tábora a v jeho průběhu



VI.

Zásah vyšší moci

6.1 V případě zásahu vyšší moci (terorismus, exploze, požáry, povodně, přírodní katastrofy včetně
nemocí a epidemií, stávky, vládou a dalšími autoritami nařízené restrikce a omezení apod.) bude
postupováno adekvátně situaci. V případě, že dojde k nutnosti zrušit nebo přerušit konání tábora
před nebo v průběhu jeho konání, bude kompenzována adekvátní část platby dle storno podmínek
viz bod 5.3., další nároky na kompenzaci škody není možné požadovat.

VII.

Závěrečná ustanovení

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

7.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá z obou
smluvních stran.

7.3 Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, porozuměli jí, souhlasí s ní a
na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V ____________dne_____________ V Rapoticích dne __________________

podpis podpis a razítko zákonný zástupce dítěte Veronika Senciová, předsedkyně spolku


