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Smlouva o poskytnutí služby péče o dítě v zařízení péče o děti 1. stupni ve 
školním roce 2021/2022 

 
Článek I. 

Smluvní strany 

 
Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí 

se sídlem Školní 73, 289 41 Pňov-Předhradí, IČO 02 640 007 

místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Na Hrázi 742/64, 290 01 Poděbrady 

zastoupená ředitelkou Mgr. Miroslavou Homolovou na straně jedné 

 
(dále jen „škola“) 

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 níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí služby péče o dítě v 

zařízení péče o děti 1.stupně ZŠ ve školním roce 2020/2021 

(dále jen „smlouva“) 

 
Článek II. 

Preambule 

 
Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí je realizátor projektu č. 

Dětský klub a příměstské tábory pro žáky 1. stupně při ZŠ JEDNA RADOST Pňov- Předhradí 

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016393) 
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Článek III. 

Předmět a účel smlouvy 

 
Škola se zavazuje rodičům poskytnout službu péče o jejich dítě v dětském klubu po dobu 

školního roku 2020/2021 ve všedních dnech od 7:00-8:00 hodin a od 14:30 - 18:00 hodin, za 

podmínek uvedených v Čl. III 

 
Článek III. 

Podmínky pro poskytnutí služby 

 
Podmínky poskytování této služby rodičům dětí 1. stupně ZŠ 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 České republiky). 
 
Dále společně jen „ podmínky poskytování služby“. 

 

R odiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) jsou povinni tuto skutečnost 

p rokázat 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). 

 
 

V souladu s projektem musí rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) 
předkládat shora uvedené dokumenty (minimálně v rozsahu docházky dítěte do klubu  v 
období školního roku 2021/2022). 
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Rodiče mají zájem o umístění svého dítěte (dětí): 

 
 
jméno a příjmení……………………………………………………………..…………………,…..… 

 
datum narození ……..…………………………………třída: ………………………………………. 

 
 
jméno a příjmení……………………………………….…………………………………………….. 

 
datum narození ……..…………………………………třída: ………………………………………. 

 
 
Rodiče tímto žádají školu o poskytnutí služby péče o jejich dítě v dětském klubu v provozní 
době dětského klubu v období od začátku září 2021 do konce června 2022. 

 
 

Článek IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1.) Škola je povinna zabezpečit na základě přihlášky péči o dítě v termínu od září 2021 do 

června 2022. 

 
2.) Škola je zodpovědná za způsobilost a bezúhonnost pečující osoby. 

3.) Škola je povinna seznámit rodiče s provozním řádem dětského klubu. 

4.) Rodič je povinen předat škole 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 nebo ukončení účasti v projektu. Monitorovací list dokládá 

zpravidla 1 z rodičů.  

 
5.) Rodič je povinen informovat školu o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Pečující osoba je 

oprávněna vyloučit zjevně nemocné dítě na přechodnou dobu z docházky a převzít ho 

zpět do klubu po předložení o bezinfekčnosti. 

 
6.) Rodič bere na vědomí, že pečující osoba nepodává dítěti žádné léky. 

 
7.) Rodič se zavazuje vyzvedávat dítě z dětského klubu osobně, popř. předložit písemnou 

plnou moc, ve které bude uvedeno, kterým dalším osobám může být dítě předáno. 

 
8.) Rodič souhlasí se zpracováním informací poskytnutých v přihlášce pro potřeby klubu. 

 

Článek V. 

Ostatní ustanovení 

Rodiče dále prohlašují, že v době uzavření dohody a po celou dobu poskytování služby péče o 

dítě v dětském klubu splňují shora uvedené podmínky poskytování služby ohledně vazby na trh 

práce a územní působnosti. 
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 Takové písemné potvrzení se rodiče zavazují předat škole, a to na začátku zapojení do projektu     

 ve školním roce. Rodiče jsou si vědomi toho, že v případě, že se některé z jejich prohlášení  

 ukáže nepravdivým, případně pokud nepředloží požadované potvrzení v dané termínu, je škola  

 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 škole  

 za škodu, která jí bude takovým nepravdivým prohlášením nebo porušením povinnosti nebo v  

 souvislosti s nimi způsobena. 
 

Škola se zavazuje rodičům poskytnout službu péče o jejich dítě v dětském klubu za 
předpokladu, že prohlášení rodičů učiněná v této smlouvě budou pravdivá a rodiče splní svou 
povinnost předložit škole potvrzení prokazující splnění poskytování služby v souladu s touto 
dohodou. Rodiče tuto službu přijímají. 

 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Jakékoliv změny této 
Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran výhradně formou písemných 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po  
 jednom vyhotovení. 

 
 
 

V                                                            dne 31.8.2021 

 
 
 

Rodiče 

 
 
……………………………………………… 

Matka 

 
 

……………………………………………… 

Otec 

 
 
 
 

V Poděbradech, dne  1.9. 2021 

 
 
 

……………………………………………………………………………….. 

Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí 

realizátor projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016393).
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