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Smlouva o zajištění služeb péče o děti 

v dětském klubu 

Uzavřená na období od 1.9.2022 do 31.12.2022 mezi smluvními stranami: 

 

Jméno a příjmení matky: …………………………………….. 

Datum narození: …………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště: …………………………………….. 

a 

Jméno a příjmení otce: …………………………………….. 

Datum narození: …………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště: …………………………………….. 

na straně jedné jako Rodiče dítěte 

a 

Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace 

Antonína Sovy 3056 

470 01 Česká Lípa 

Statutární orgán: Mgr. Václav Špetlík 

na straně druhé jako Provozovatel zařízení  

 

I. Předmět smlouvy 

1.1. Zajištění dohledu nad žákem 1. stupně základní školy v dětskému klubu 

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………….. 

Datum narození:………………………..………………………… 

Základní škola a třída, kterou dítě v daném školním roce navštěvuje: 

…………………………………………………………………………………….. 

Rozsah docházky dítěte: ……………..………………………… 

Způsob odchodu dítěte z dětského klubu: ……………..………………………… 

 

Na základě aktuální přihlášky se toto dítě může zúčastnit i dětského klubu v době 

krátkých prázdnin (podzimní, velikonoční) či ředitelského volna. Rozsah 

docházky do tohoto klubu bude určen aktuální přihláškou. 
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II. Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1. Rodiče dítěte se zavazují: 

a) Doložit potvrzení o vazbě na trh práce jednou z následujících forem: 

- Potvrzení o pracovněprávním vztahu, 

- Potvrzení o vedení OSVČ v evidenci ČSSZ, 

- Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci, 

- Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce.   

Toto potvrzení bude doloženo vždy na požádání Provozovatele zařízení a 

tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

 

b) Oznamovat jakékoli změny postavení na trhu práce (změna zaměstnání, 

studium, evidenci na Úřadu práce, změny u osob samostatně výdělečně 

činných…). V případě nesplnění této povinnosti Provozovatel zařízení může 

vymáhat náklady na dítě za dobu, kdy dítě navštěvovalo zařízení 

neoprávněně.  

 

c) Poskytnout součinnost při monitorování ukazatelů potřebných pro sledování 

v rámci projektu a evaluaci fungování zařízení. 

 

d) Písemně oznámit omluvu nepřítomnosti dítěte v dětském klubu, odchylky od 

docházky dítěte, nebo pokud má dítě odejít z dětského klubu jinak či s jinou 

osobou, než je obvyklé. 

 

2.2. Provozovatel zařízení se zavazuje poskytovat služby dle podmínek uvedených 

v Řádu dětského klubu (příloha č. 1 této smlouvy). 

 

III. Úhrada nákladů 

3.1. Provoz zařízení je financován z Operačního programu zaměstnanost 

prostřednictvím projektu „Podpora rodičů v péči o děti 1. stupně v době mimo 

vyučování a o prázdninách v České Lípě 3“ (reg. č. 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016290). 

 

3.2. Při splnění podmínek vyplývajících z nařízení Evropského sociálního fondu, je 

provoz dětského klubu zdarma. 
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IV. Zánik smlouvy 

4.1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou 

b) písemnou výpovědí jedné ze stran 

c) uplynutím stanovené doby 

 

  V. Ustanovení společná a závěrečná 

5.1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

 

5.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a v řadě číslovanými 

dodatky podepsanými oběma smluvními stranami této smlouvy.  

 

5.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích stejného znění a významu, 

přičemž každý z nich má hodnotu originálu. Po podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami obdrží škola a Rodiče dítěte po jednom vyhotovení této 

smlouvy. 

 

5.4. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují a konstatují, že tato smlouva byla 

sepsána a jimi podepsána na základě jejich svobodné vůle, ne v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek, že si její text před podpisem řádně přečetly, 

rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. 

 

V České Lípě dne 1.9.2022 

 

 

 

…………………..   …………………..   ………………….. 

    Matka dítěte       Otec dítěte           Ředitel školy 

 

Příloha 1: Řád dětského klubu 

Příloha 2: Potvrzení o postavení rodičů na trhu práce 

Příloha 3: Monitorovací list podpořené osoby 

Příloha 4: Přihláška na dětský klub 


