Smlouva o poskytnutí služby péče o dítě v příměstském táboře 2021
při Základní škole a Střední škole JEDNA RADOST Pňov- Předhradí v rámci
projektu DĚTSKÝ KLUB JEDNA RADOST (CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016393)
v termínech:

☐ 19. - 23. 7. 2021
☐ 10. – 14. 8. 2021
☐ 16. – 20. 8. 2021

HARRY POTTER
☐ Sportovně kreativní ☐ Pohybově taneční
☐ Sportovně kreativní ☐ Přírodovědný

(zaškrtněte vybraný termín/y a zaměření)

Základní škola a Střední škola Pňov-Předhradí se sídlem Školní 73, 28941 Pňov – Předhradí,
IČO: 02640007
(dále jen „ ZŠ a SŠ JEDNA RADOST “)
a
rodiče (nebo jiní zákonní zástupci dítěte) žijící s dítětem ve společné domácnosti
jméno a příjmení……………………………………………………...datum narození…………………………
bytem …………………………………………………………………………………………………………….…
a
jméno a příjmení………………………………………………………datum narození ………………………..
bytem: … ……………………………………………………………………………………………………….….

(dále společně jen „ rodiče“)
uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí služby péče o dítě v příměstském táboře.
I.

ZŠ a SŠ JEDNA RADOST je realizátor projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016393 názvem Dětský
klub JEDNA RADOST, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, a v souladu s tímto projektem
poskytuje službu péče o děti 1. stupně v rámci školního klubu v době mimo školní vyučování v období
jarních a letních prázdnin pak příměstské tábory pro žáky z 1. stupně (dále jen „příměstský tábor “).

Podmínky poskytování této služby rodičům dětí navštěvující příměstský tábor jsou následující:
u obou rodičů (resp. osob pečujících o dítě ve společné domácnosti) musí být zajištěna vazba na trh
práce, tj. že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z
následujících kritérií: jsou
.

zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání
aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu rekvalifikace;

.

současně musí být splněna podmínka územní způsobilosti (tj. pracovní činnost musí být
vykonávána na území Evropské unie);

.

součástí přihlášky je i zaplacení táborového poplatku 1000, - Kč, z toho 500,- Kč je spoluúčast
rodičů na pokrytí způsobilých nákladů a 500,- Kč je určeno na náklady, které nemohou být
hrazeny z dotace OPZ jako stravování a pitný režim, cestovné na výletech a vstupy.
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Dále společně jen „podmínky poskytování služby“.

Rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) jsou povinni tuto skutečnost prokázat
následující formou:
Zaměstnaný rodič doložením potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru s uvedením
doby trvání pracovní smlouvy, případně přímo pracovní smlouvou;
OSVČ předložením potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění;
nezaměstnaný rodič doložením potvrzení úřadu práce o vedení v evidenci uchazečů o
zaměstnání;
osoba v procesu vzdělávání předložením potvrzení o studiu;
osoba absolvující rekvalifikační kurz předložením potvrzení o účasti na rekvalifikačním
kurzu a potvrzením o jeho úspěšném ukončení (stalo-li se tak v době trvání projektu).
Dále společně jen „formy prokázání splnění podmínek poskytování služby“.

II.

Rodiče mají zájem o umístění svého dítěte (dětí)

jméno a příjmení…………………………………………………… datum narození …..…..………………….
Třída: …………………………

jméno a příjmení………………………..…………………………..datum narození ….…..…………………..
Třída: … ………………………

do příměstského tábora a poskytnutí služby péče příměstského tábora.
III.
Rodiče tímto žádají ZŠ a SŠ JEDNA RADOST o poskytnutí služby péče o jejich dítě (děti) v
příměstském táboře v provozní době příměstského tábora.
Cena zahrnuje: oběd a pitný režim, výlety, užívání tělocvičny, celotýdenní interaktivní program, vstupné,
náklady na odměny a ceny do soutěží a her.
Způsob úhrady: částku uhraďte prosím na BÚ 2901549390/2010 s.s 40 + označení PT1 až PT5 do
poznámky uveďte celé jméno dítěte a termín/y tábora. Úhrada do 30. 06. 2021.
Storno podmínky: při odhlášení dítěte méně než 15 dnů před začátkem tábora – storno 50% z celkové ceny
tábora, při odhlášení dítěte 5 dní a méně před začátkem tábora – storno 70 % z celkové ceny tábora, při
zrušení pobytu v době konání tábora, předčasného odjezdu apod. se platba ani poměrná část nevrací, v
případě zrušení pobytu v době tábora z důvodu zavinění na straně školy se vrací celá cena tábora.
Přihlašuji své dítě na výše uvedený/é příměstský/é tábor/y. Jsem seznámen/a se smluvními podmínkami a
beru je na vědomí. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 SB..§ 5, odst.2 a
5. Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje použije pořadatel tábora pouze pro vnitřní potřebu zejména
k evidenčním, statistickým účelům.

2

Rodiče prohlašují, že v době uzavření dohody a po celou dobu poskytování služby péče o dítě v
příměstském táboře splňují shora uvedené podmínky poskytování služby ohledně vazby na trh práce
a územní působnosti. Tuto skutečnost se zároveň zavazují prokázat některou z forem prokázání
splnění podmínek poskytování služby uvedených v čl. I této dohody. Takové písemné potvrzení se
rodiče zavazují předat ZŠ a SŠ JEDNA RADOST. Dále se rodiče zavazují, vyplnit a předat Monitorovací
list podpořené osoby vyžadovaný projektem tak, že první část předají v průběhu poskytování služby a
druhou část do 4 týdnů po ukončení poskytování služby.

Rodiče jsou si vědomi toho, že v případě, že se některé z jejich prohlášení ukáže nepravdivým,
případně pokud nepředloží požadované potvrzení v daném termínu a za požadované období, je ZŠ a
SŠ JEDNA RADOST oprávněna ukončit poskytování služby péče o dítě s okamžitou účinností svým
rozhodnutím, které rodičům zašle na jejich adresu uvedenou v této smlouvě. Zároveň rodiče
odpovídají ZŠ a SŠ JEDNA RADOST za škodu, která jí bude takovým nepravdivým prohlášením
nebo porušením povinnosti nebo v souvislosti s nimi způsobena.

ZŠ a SŠ JEDNA RADOST se zavazuje rodičům službu péče o jejich dítě v příměstském táboře
poskytnout za předpokladu, že prohlášení rodičů učiněná v této smlouvě budou pravdivá a rodiče splní
svou povinnost předložit ZŠ a SŠ JEDNA RADOST potvrzení prokazující splnění poskytování služby v
souladu s touto dohodou. Rodiče tuto službu přijímají.
Souhlasím s uveřejněním fotografií na webu a stránkách Základní školy a Střední školy JEDNA
RADOST Pňov-Předhradí.
ANO / NE

V ……………………………………..……………dne……………………..…………………..
Rodiče
...………………………………………...
Matka

……………………………………………
Otec

V
……………………………………………….….dne……………...…………………………

Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST
Pňov-Předhradí

…………………………………………………………
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