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Smlouva o poskytování služeb péče o děti I. stupně základní 

školy v PŘÍMĚSTSKÉM TÁBORU 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany  
 
Město Pohořelice 
sídlem Vídeňská 699, Pohořelice 691 23  
IČ 00283509 
zastoupené Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou  
(dále jen „poskytovatel“)  
 
a  
  
Jméno (zákonného zástupce dítěte):  
Příjmení (zákonného zástupce dítěte):  
r. č.:  
Adresa trvalého bydliště:  
E-mail:  
Telefonní číslo: 
(dále společně jen „příjemce“)  
(dohromady též „smluvní strany“, anebo pouze „smluvní strana“)  
 

tuto 
 

Smlouvu o poskytování služeb péče o děti I. stupně základní školy na příměstském táboře 
 

v souladu s ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“) takto: 

 



2 
 

 
I. 

Předmět smlouvy 
1.1 Tato smlouva upravuje poskytování služeb péče o děti I. stupně základní školy na příměstském táboře dítěti:  

…………………………………......................................(jméno a příjmení dítěte, RČ dítěte), rámcový obsah a podmínky 
této péče a rovněž práva a povinnosti poskytovatele a příjemce.  

 

1.2 Místem poskytování služeb péče o dítě na příměstském táboře je: ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace, 
Vlasatice 3, 691 30 

 

1.3 Čas poskytování služby péče o dítě na příměstském táboře je v časovém rozmezí pondělí až pátek v době: 

Příchod: v rozmezí od 7 hodin do 8 hodin 

Odchod: v rozmezí od 16 hodin do 17 hodin 

 

1.4 Zvolený turnus příměstského tábora: 

Označení turnusu příměstského tábora Termín konání  V případě přihlášení 
dítěte zaškrtněte 

PT Vlasatice1/2022 4.7 – 8. 7. 2022  
PT Vlasatice 2/2022 11. 7. – 15. 7. 2022  

 

II. 
Služba péče o dítě 

2.1 Službou péče o dítě na příměstském táboře se pro účely této smlouvy rozumí péče o dítě v době letních prázdnin 
v pracovní dny, tedy v době, kdy jsou rodiče dítěte v pracovním procesu. 
 

III. 
Úplata za služby 

3.1 Služba péče o děti na příměstském táboře je poskytována bezúplatně. V rámci této služby není zohledněno 
poskytování stravy, případně fakultativní výlety během příměstského tábora. Toto hradí rodiče mimo projekt Péče o 
děti I. stupně základní školy v rámci ORP Pohořelice III. a mimo tuto smlouvu.   

 

IV. 
Práva a povinnosti poskytovatele 

4.1 Poskytovatel má právo daný den odmítnout přijetí dítěte jevícího příznaky nemoci. 

4.2 Poskytovatel má právo vyžádat si od ošetřujícího lékaře dítěte zprávu potvrzující zdravotní stav dítěte po nemoci. 
S tímto je příjemce srozuměn.  

4.3 Pokud dítě nenastoupí na příměstský tábor, na který je přihlášeno, nejpozději druhý den konání tábora, bude na 
jeho místo dosazen náhradní účastník a dítě se nemůže dále tábora účastnit.  

4.4 Poskytovatel se zavazuje zajistit dítěti po dobu pobytu v prostorách provozovny na příměstském táboře 
bezpečnost, základní potřeby dítěte, stravu včetně pitného režimu. Dále poskytovatel zajistí pobyt dítěte venku.  

4.5 Poskytovatel se zavazuje zajistit potřebné pojištění odpovědnosti za škodu.  
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V. 
Práva a povinnosti příjemce  

5.1 Příjemce má právo na včasné a úplné informace o svém dítěti, které navštěvuje příměstský tábor. 

5.2 Příjemce je povinen zajistit příchod dítěte do provozovny na příměstském táboře v souladu s vnitřním řádem.  

5.3 Příjemce je povinen vyzvednout si dítě nejpozději do 17.00 hodin. 

5.4 Příjemce je povinen hlásit nepřítomnost dítěte nejpozději daný den.  

5.5 Příjemce se zavazuje nevyzvedávat dítě v době od 12.00 do 16.00 hod. z důvodu narušení programu. 

5.6 Příjemce je povinen bezodkladně hlásit jakékoliv změny v údajích uvedených v přihlášce do příměstského tábora, 
která je přílohou č. 1 této smlouvy, a to zejména:  
a) telefonní kontakt na rodiče (příjemce) 
b) změna údaje o zaměstnavateli, případně o skutečnosti, že u příjemce dojde ke změně stavu ve vztahu k trhu práce 
(tedy přestane být zaměstnán, evidován na úřadu práce, ukončí studium apod.) 
5.7 Příjemce je povinen sdělit v přihlášce údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho 
vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče na příměstském táboře; rodič je povinen informovat 
poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených se změnou zdravotního stavu, 
které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě na příměstském táboře, například alergie, diety, případné 
léky, které dítě užívá. Za neohlášené skutečnosti nenese poskytovatel odpovědnost, s čímž je příjemce obeznámen 
podpisem této smlouvy.  

5.8 Změny údajů uvedených v bodě 5.7 a 5.10 je povinen příjemce sdělit poskytovateli v písemném prohlášení.  

5.9 Příjemce je povinen doložit čestným prohlášením při podpisu smlouvy potvrzení o jeho vazbě na trh práce. 
Nejpozději v den nástupu na příměstský tábor, tj. první den přihlášeného turnusu příměstského tábora  doloží 
příjemce potvrzený formulář o vazbě na trh práce, který je přílohou této smlouvy – Příloha č. 2. Toto potvrzení nesmí 
být starší 6 měsíců a musí pokrývat dobu konání příměstského tábora (posuzuje se vzhledem k době konání 
příměstského tábora). Jakékoliv informace kdy dojde ke změně u příjemce ve vazbě na trh práce je povinen 
neprodleně ohlásit poskytovateli. 
 

VI. 
Odpovědnost poskytovatele za svěřené dítě 

6.1 Poskytovatel odpovídá za dítě, které mu bylo příjemcem svěřeno, a to od okamžiku, kdy příjemce předá dítě 
pečující osobě na příměstském táboře, až do okamžiku předání dítěte zpět příjemci.  

6.2 Odpovědnost poskytovatele se v tomto směru řídí obecně závaznými a účinnými právními předpisy.  

6.3 Dítě bude předáno zpět příjemci nebo osobě písemně zmocněné příjemcem.  
 

 

VII. 
Souhlas příjemce  

7.1 Příjemce tímto vyjadřuje souhlas dle ust. § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se 
zachycováním a rozšiřováním podoby své i svého dítěte, a to za účelem informování rodičů, sponzorů a veřejnosti o 
činnosti na příměstském táboře.  

7.2 Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů týkajících se dítěte a rodičů uvedených v této smlouvě pro 
vnitřní potřeby poskytovatele v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  

7.3 Příjemce souhlasí s uchováním a případným zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro potřeby 

projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016385, Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP 

Pohořelice III., ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

souhlas uděluji jako podpořená osoba na dobu zapojení v projektu (tedy po dobu využívání služby péče o dítě) 

s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna 

následujícího kalendářního roku po vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět 

poskytovateli). Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. 

Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou předány žádné další 

osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě 

zvláštních předpisů. 
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VIII. 

Vnitřní řád – vnitřní pravidla  
8.1 Smluvní strany se zavazují dodržovat „Školní řád ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace“ 

8.2 Školní řád je ke stažení na webových stránkách  www.zsvlasatice.cz a k nahlédnutí v prostorách ZŠ a MŠ Vlasatice.  

8.3. Příjemce podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že se s Vnitřním řádem seznámil, že jeho textu porozuměl a 
že s ním souhlasí.  

8.4 Příjemce dále podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu na jeho případné dotazy ohledně Vnitřního řádu bylo 
poskytovatelem uspokojivě odpovězeno.  
 

IX. 
Postup při onemocnění dítěte  

9.1 V případě, že dojde k onemocnění dítěte v domácím prostředí, je nutné omluvit jeho nepřítomnost na 
příměstském táboře. 

 
X. 

Trvání smlouvy  
10.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami do 31. 
8. 2022. 

10.2 Dítě příjemce, blíže specifikované v bodě 1. 1. článku I. této smlouvy, nastoupí na příměstském táboře na 
turnusy blíže specifikované v bodu 1. 4. článku I. této smlouvy  
 

XI. 
Ukončení smlouvy  

11.1 Tato smlouva může být ukončena:  
a. Písemnou dohodou smluvních stran.  

b. Výpovědí, a to jak ze strany příjemce, tak ze strany poskytovatele, a to písemně, i bez udání důvodu.  

c. Odstoupením od smlouvy. Poskytovatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce neplní 
podmínky pro zařazení dítěte na příměstském táboře, tj. je zaměstnaný, je vedený v evidenci úřadu práce, vzdělává 
se ve smyslu přípravy na budoucí povolání, je na mateřské dovolené (přičemž předtím byl zaměstnaný). Poskytovatel 
má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že ze strany příjemce dojde k hrubému porušení dobrých mravů 
a pravidel občanské slušnosti (např. hrubé verbální urážky personálu dětské skupiny, agresivní projevy, fyzické 
vyhrožování, napadení, apod.)a porušení vnitřního řádu. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení 
příjemci.  
 

XII. 
Závěrečná ustanovení  

12.1 Na uzavření této smlouvy nebo jejích případných dodatků či jiných dohod na tuto smlouvu navazujících se 
neaplikuje možnost modifikované akceptace dle ustanovení § 1740 odst. 3 věty první zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění. Nabídku uzavření této smlouvy tedy není možné platně přijmout se změnou 
či odchylkou, která mění podmínky nabídky.  

12.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž poskytovatel obdrží jedno 
vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.  

12.3 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy, a nahrazuje veškeré 
ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.  

12.4 Smluvní strany souhlasí, že práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přechází na právní nástupce stran.  

12.5 Ukáže-li se některé z ujednání nebo jeho část v této smlouvě jako neplatné či zdánlivé a takové ujednání bude 
oddělitelné od ostatního obsahu, nastanou účinky neplatnosti či zdánlivosti pouze u této části, lze-li předpokládat, že 
by k tomuto právnímu jednání došlo i bez neplatné či zdánlivé části, rozpoznala-li by smluvní strana neplatnost či 
zdánlivost včas. Smluvní strany se dále zavazují v takovém případě nahradit neplatné či zdánlivé ujednání nebo jeho 
část novým ujednáním o obdobném významu sledující totožný účel a smysl.  
12.6 Veškeré změny této smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou chronologicky číslovaných dodatků 
podepsaných všemi smluvními stranami.  

http://www.zsvlasatice.cz/
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12.7 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, společně se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině, v platném znění.  

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.  

12.9 Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v 
tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Svými podpisy stvrzují povinnost plnit závazky z této smlouvy plynoucí.  
 
Přílohy:  
- Příloha č. 1 – Přihláška do příměstského tábora včetně čestného prohlášení o vazbě na trh práce  

- Příloha č. 2 – Potvrzení rodičů o jejich vazbě na trh práce 

 
 
 
 
V Pohořelicích dne:  V ………………………………..dne………………. 
   
   
   
   
   

   

Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta  jméno, příjmení 
za poskytovatele  za příjemce 

   
 
 
 
 

 


