Smlouva
o umístění dítěte v příměstském táboře Nový Hrádek
I. Smluvní strany
Mateřská škola Nový Hrádek
Hradní 102
IČO: 75015269
DIČ:
zastoupená Mgr. Bc. Soňa Brázdilová – ředitelka
tel. číslo: 602 486 893
dále jen MŠ
a
rodiče:
jméno matky:
jméno otce (bydlícího ve společné domácnosti):
bytem:
tel. čísla rodičů.:
dále jen RODIČE
II. Preambule
Rodiče berou na vědomí, že Příměstský tábor Nový Hrádek je organizován s finanční podporou
Operačního programu Zaměstnanosti (OPZ) v rámci projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_071/0006968.
MŠ je povinna dodržovat podmínky, za kterých je dotace poskytována. Příměstský tábor je určen pro
zaměstnané rodiče, rodiče vracející se na trh práce z mateřské/rodičovské dovolené a zaměstnané
rodiče samoživitele.

III. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytování péče o dítě/děti …………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………,
v období:……………………………………………………………………………………………………………
v příměstském táboře s názvem „Příměstský tábor Nový Hrádek II“.
IV. Práva a povinnosti MŠ
1) MŠ je povinna zajistit řádnou péči o dítě. Tato péče je přiměřená věku dítěte a je v souladu s jeho
potřebami. Program bude zaměřen s cílem vytvářet u dětí pozitivní vztah ke sportu, kultuře, k přírodě
a k historii a tradicím svého bydliště.
2) MŠ, prostřednictvím vedoucích, bude dbát na bezpečnost, ochranu zdraví a hygienu dítěte.
3) MŠ zajistí pro děti stravování, a to oběd a dvě svačiny (které hradí rodiče).
4) MŠ má právo být informována o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a zájmech.

5) V případě zjištění nemoci, neobvyklého stavu dítěte či nenadálé situace, která by mohla ohrozit
zdraví dítěte, nebo jiných dětí, vedoucí neprodleně kontaktuje rodiče na výše uvedeném kontaktu
a má právo požadovat po rodičích převzetí dítěte do péče rodičů v přiměřené době.

III. Práva a povinnosti rodičů
1) Rodiče mají právo, aby o dítě bylo pečováno v souladu s jejich výchovou, postoji a návyky.
2) Rodiče jsou povinni informovat o zdravotním stavu dětí, jejich potřebách a zájmech.
3) Rodiče jsou povinni předložit povinné doklady o vazbě na trh práce a hlásit veškeré změny ve vazbě
na trh práce do 7 dnů v době využívání projektu. V případě nenahlášení změny ve vazbě na trh práce
uhradí sankci 2000 Kč.
4) Rodiče jsou povinni vykazovat součinnost při vyplňování všech formulářů potřebných
k projektu. V případě včasného nedoložení potřebných formulářů uhradí sankci 200 Kč za
každý prodlený den.
5) Rodiče se zavazují dodržovat provozní dobu tábora, pokud nebude dohodnuto předem jinak.

IV. Otevírací doba
1) Provozní doba příměstského tábora je od 6.00 do 18.00 hodin ve všední dny.
2) Do příměstského tábora je nutné dítě přivést nejpozději do 8:30, vyzvedávání je možné nejdříve od
14:30, pokud nebude dohodnuto předem jinak.
3) Bude-li dítě vyzvedávat jiná osoba než rodič, je třeba tuto skutečnost sdělit písemně vedoucímu
udáním jména a čísla průkazu pověřené osoby. Vedoucí má právo ověřit totožnost pověřené osoby,
příp. odmítnout vydání dítěte. Může-li dítě chodit domů v určený čas samotné, je nutno tuto
skutečnost sdělit písemně vedoucímu (jedná se pouze o děti, které navštěvují základní školu).
4) Omlouvání dítěte z docházky provede rodič nejlépe den předem vedoucímu tábora na tel. čísle
602 486 893.
V. Stravování
1) V příměstském táboře je zajištěna celodenní strava dítěte (2 svačiny, oběd), kterou plně hradí rodiče.
Oběd bude zajištěn, ve Školní jídelně při Mateřské škole Nový Hrádek, Hradní 102, 549 22 Nový
Hrádek, v ceně 60,- Kč za dítě a svačiny budou zajištěny vedoucími tábora a konzumovány
v Sokolovně Nový Hrádek, při dodržení všech hygienických předpisů, přičemž cena za jednu svačinu
bude 20,- Kč za dítě.
2) Celkovou částku 100,- Kč na den za jedno dítě rodiče uhradí vedoucímu tábora první den nástupu
na tábor.
VII. Závěrečná ustanovení
1) K zajištění řádné péče o dítě si obě strany vzájemně poskytly veškeré důležité a relevantní
informace.
2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá strana
obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
3) Tato smlouva může být měněna, doplňována či upřesňována po dohodě smluvních stran jen
písemně.
4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5) Na důkaz své pravé a svobodné vůle uzavřít smlouvu o výše uvedeném obsahu připojují účastníci
své vlastnoruční podpisy.

V Novém Hrádku dne:

…………………………………………
Rodiče

……………………………..
MŠ

