
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INTERNÁTNÍCH SLUŽEB NA ZÁKLADĚ 
ŽÁDOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 
V souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a 
o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, a § 9 odst. 2, 3 vyhlášky č. 458/2005 Sb., 
kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče  

 

 

uzavřeli:  

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna  

Hradec Králové, Říčařova 277; IČO 62690001  

pracoviště: Říčařova 277, 503 01 Hradec Králové  

zastoupené ředitelem zařízení: PhDr. Pavlem Janským, Ph.D.  

(dále jen školské zařízení)  

a  

zákonný zástupce klienta (tj. osoba odpovědná za výchovu dítěte, kterému bude školské zařízení 
poskytovat smluvní odborné služby):  

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

Datum narození: ..……………………………………………................................  

Trvalý pobyt (popř. též jiný pobyt, je-li odlišný od trvalého):  

.....................................................................................................................................................  

(dále jen zákonný zástupce)  

 

na základě vzájemné dohody  

smlouvu o poskytnutí internátních služeb klientovi na základě 
žádosti zákonných zástupců  

(tj. nezletilé osobě, smluvně zastoupené zákonným zástupcem):  

Jméno a příjmení klienta: ......................................................................  

Datum narození: ....................................................................... 

 

 



Článek I. Předmět smlouvy  
Odborná preventivní pomoc v oblasti poradenských, výchovně terapeutických a intervenčních služeb, 
zaměřených k nápravě osobnostních problémů dítěte, projevujících se v oblasti jeho chování, 
prožívání a vztahů, s cílem posílení potřebných kompetencí a jeho stabilizace v kontextu rodiny a 
školního prostředí, a to za podmínek internátního pobytu klienta v prostředí školského zařízení.  
Součástí poskytovaných odborných služeb je diagnostika dítěte a ve stanoveném termínu vyhotovení 
individuálního výchovného plánu.  
 
Den nástupu k poskytnutí internátních služeb byl dohodnut na : …………………………………………….. .  
Den ukončení poskytnutí internátních služeb byl dohodnut na : ……………………………………………… .  
 
Článek II. Práva a povinnosti smluvních stran  
 
1. Školské zařízení se zavazuje:  
 respektovat Úmluvu o právech dítěte  

 poskytovat klientovi potřebnou odbornou péči, vyplývající z předmětu smlouvy, charakteristiky 
zakázky a potřeb klienta  

 pravidelně informovat zákonné zástupce o chování a prospěchu dítěte a dalších zjištěných 
skutečnostech a navržených opatřeních  

 se svěřenými a získanými informacemi o klientovi nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů, zákonem č. 199/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dle 
odpovídajících ustanovení Organizačního řádu školského zařízení (dle těchto závazných norem 
školské zařízení jako správce údajů získává, shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní a citlivé 
údaje pouze za účelem nutným k poskytování sjednané odborné péče, k potřebě řízení a 
evidence výkonů, kontroly kvality a efektivity poskytovaných služeb).  

 školské zařízení se zavazuje nejpozději po druhém setkání s klientem vypracovat příslušný 
individuální výchovný plán, který bude předložen k podpisu a schválení zákonnému zástupci 
klienta i klientovi.  

 umožnit kontakty zákonných zástupců dle ustanovení Vnitřního řádu zařízení (osobní návštěvy 
dle dohody, možnost denního telefonického kontaktu)  

 dbát na hospodaření s finančními prostředky dítěte (doporučené kapesné v maximální výši dle 
ustanovení Vnitřního řádu zařízení)  

 
2. Zákonní zástupci se zavazují:  
 aktivně spolupracovat s pracovníky zařízení, respektovat jejich rady a doporučení a účastnit se v 

domluvených termínech konzultací  

 provádět dohodnuté úhrady za poskytované služby  

 při nástupu dítěte předložit požadované doklady a potřebné vybavení a zajistit, aby dítě nemělo 
při nástupu s sebou cenné předměty a nebezpečné předměty (viz seznam – příloha smlouvy)  

 převzít si dítě do své péče, pokud se z důvodů nemoci nemůže účastnit nabízeného programu 
(dojde k přerušení nebo ukončení pobytu)  

 poskytnout pravdivě veškeré údaje, týkající se problémů dítěte a mající vztah k poskytovaným 
službám zařízení (tj. informace o předchozích odborných vyšetřeních, zdravotním stavu dítěte, 
popis závažných skutečností týkajících se chování a projevů dítěte apod.)  

 uhradit škody, které dítě způsobí  
 
 
 
 
 
 



Článek III. Výše úhrady nákladů a platební podmínky  
Výše nákladů za poskytované služby je stanovena dle §16 odst. 3 a 4 zákona č.109/2002 Sb., a tvoří ji:  
 

Náklady na stravování:  
Děti    6 – 10 let:   81,00 Kč na den  
Děti  11 – 14 let:   85,00 Kč na den  
Děti od 15-ti let:              103,00 Kč na den  
 

Náklady na ubytování: 120,00 Kč na měsíc  
 

Smluvní strany se dohodly na částce: ………………………. Kč za měsíc  
(tj. 30 pobytových dnů)  
Forma úhrady za poskytované služby se bude provádět prostřednictvím měsíčních zálohových plateb.  
První úhrada je splatná nejpozději v den nástupu klienta na pobyt do zařízení.  
Další úhrady pak vždy nejpozději do 7. dne následujícího období (tj. sedmý den po uplynutí zálohově 
zaplaceného měsíčního pobytu).  
V případě přerušení nebo předčasného ukončení pobytu bude ze strany zařízení vrácena odpovídající 
částka nerealizovaných nákladů.  

 
Článek IV. Závěrečná ustanovení  
 

1. Ukončení nebo přerušení pobytu  
a) Řádné ukončení pobytu - nastane dnem uvedeným v této smlouvě.  
b) Důvody přerušení pobytu:  
- onemocnění klienta  
- vzájemnou dohodou smluvních stran  
- ukončením smluvního vztahu ze strany zákonného zástupce klienta (lze bez uvedení důvodu)  
- závažné provozní důvody zařízení  
c) Důvody předčasného ukončení pobytu (odstoupení od smlouvy):  
- onemocnění klienta  
- dohoda smluvních stran  
- závažné provozní důvody zařízení  
- neplnění smluvních podmínek zúčastněných stran  
- nespolupráce klienta na řešení jeho výchovných problémů nebo jeho hrubé porušení Vnitřního řádu 
zařízení  
- svévolné opuštění zařízení klientem  

 
2. Poskytování informací  
 školské zařízení má povinnost informovat orgán sociálně právní ochrany dětí o skutečnostech, 

které důvodně vyvolávají podezření, že se klient dopustil nezákonného jednání, nebo se stal 
obětí trestného činu  

 zákonní zástupci souhlasí se vzájemným poskytováním informací o klientovi mezi:  

a)  školským zařízením a kmenovou školou klienta, a to v rozsahu potřebném k úpravě 
osobnostních a vztahových problémů, uvedených v zakázce smluvního vztahu  

 
           (ano- ne)  

 
b) školským zařízením a orgánem sociálně právní ochrany dítěte, a to v rozsahu potřebném k 

hodnocení úspěšnosti realizovaného preventivního programu a poskytované odborné péče  
 
           (ano- ne)  



 
c)  školským zařízením a …………………………………………………………………………………, a to v rozsahu 

potřebném k realizaci oprávněných zájmů klienta.  
 
           (ano- ne)  

 
3. Zdravotní omezení  
Zákonní zástupci berou na vědomí, že součástí programu jsou sportovní činnosti a fyzicky zátěžové 
aktivity a souhlasí s účastí jejich dítěte        (ano- ne)  
 
 
Vyjádření zákonného zástupce k případným zdravotním omezením:  
(fyzická činnost, stravování, léčebný režim - medikace):  

 
 
4. Pořizovaní fotografií, video a audio záznamů  
Zákonní zástupci a klient souhlasí s pořizováním fotografií, video a audio záznamů, které vznikají v 
rámci nabízeného programu a slouží pouze k potřebám zařízení  
           (ano- ne)  
 
 
 
 
V Hradci Králové, dne: ……………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________     _____________________________  
                        klient                zákonný zástupce dítěte  
 
 
 

 

 

_____________________________ 

         PhDr. Pavel Janský, PhD., 

   ředitel DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové 

 

 


