Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna, Hradec Králové, Říčařova 277
Pracoviště: SVP Pyramida, Sokolovská 146, 53354 Rybitví
Tel., fax.: 466 680 338, e-mail: svp_pyramida@volny.cz

Smlouva o preventivně výchovném pobytu dítěte
DDÚ,SVP, ZŠ a ŠJ, Říčařova 277, Hradec Králové, pracoviště SVP Pyramida
Rybitví,zastoupené vedoucím střediska Mgr. Martinem Fialou a zákonnými
zástupci – rodiče dítěte ………………………………, R.Č. ..………uzavírají po
vzájemné dohodě smlouvu o pobytu dítěte v SVP takto:
1. Jméno dítěte:
nar.
bytem:
Bude svěřeno k pobytu v rozsahu zpravidla 8 týdnů s nástupem dne
…………………………………………………………..
2. Středisko výchovné péče se zavazuje:
 respektovat úmluvu o právech dítěte
 seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi uvedenými ve vnitřním řádu
 zajistit výchovnou, vzdělávací, terapeutickou a materiální péči
 pravidelně informovat zák. zástupce o chování a prospěchu dítěte a
dalších zjištěných skutečnostech a navržených opatřeních
 informovat zák. zástupce o výsledku práce s dítětem na konci pobytu a
doporučit další výchovná opatření
 umožnit návštěvy rodičů každý pátek, pokud nebude dohodnuto jinak
 dbát na hospodaření s finančními prostředky dítěte
 spolupracovat s dalšími institucemi, které se účastní na řešení problémů
dítěte (škola, OÚ, PPP, apod.)
 zachovávat diskrétnost a získané informace využívat v souladu se zájmy
klienta
 provést vyúčtování po ukončení pobytu, nejpozději do 15. dne měsíce
následujícího po propuštění klienta, výsledky vyúčtování se oznámí
osobě, která příspěvek hradí
3. Zákonní zástupci se zavazují:
 spolupracovat s pracovníky SVP a respektovat jejich doporučení
 souhlasí s psychologickým vyšetřením klienta, s konzultacemi či terapií a
se zajišťováním osobních, rodinných, pracovních, školních a jiných
potřebných údajů, včetně jejich uchování pro potřeby speciálně
pedagogické práce s klientem
 poskytnout pravdivě veškeré dostupné informace, týkající se problémů,
které přivedly klienta do střediska
 respektovat vnitřní řád Střediska, povinnosti a všechna opatření týkající se
návštěv, vycházek, styku s dítětem a korespondence

 provádět pravidelné úhrady příspěvku na stravu, který je
v souladu s vnitřními předpisy SVP a vyhláškou č.48/1993 Sb. o školním
stravování, ve výši ……. Kč za 1 den, a 120,-Kč za měsíc za ubytování.
o Úhradu příspěvků je nutno provést před přijetím dítěte do střediska,
Neuhrazení příspěvku je důvodem k vypovězení této smlouvy ze
strany SVP a okamžitému ukončení preventivně výchovného
pobytu dítěte.
 při nástupu dítěte předložit požadované doklady (viz. vnitřní řád SVP)
 poskytnout kompletní informace o zdravotním stavu dítěte (léky, alergie,
enuréza…)
 uhradit případné škody, kterých by se dítě dopustilo úmyslně
 k souhlasu, aby si v případě potřeby pracovníci SVP vyžádali spisovou
dokumentaci (škola, PPP, OÚ, zdravotnická zařízení)
 převzít dítě v době nemoci a poskytnout mu potřebnou péči
 že dítě nebude přinášet na pobyt cenné a pro účely pobytu nepotřebné
věci(radiopřijímače, mobilní telefony, šperky, atd.)
 k souhlasu zaslání zprávy o preventivně výchovném pobytu kmenové ZŠ,
OSPOD (pokud je rodina v evidenci OSPOD)
 k návštěvám dítěte v SVP a minimálně jednomu víkendovému pobytu
doma dle dohody s pracovníky SVP, pokud dítě přeruší pobyt nebo bude
propuštěno na víkend domů, vyzvednou si jej a zpět přivedou rodiče
(zákonní zástupci)
 před přijetím dítěte do střediska předat mu finanční částku jako kapesné, a
to minimálně ve výši 50% vnitřním řádem doporučeného kapesného.
4. Společná ustanovení:
Neplnění výše uvedených závazků jednou ze smluvních stran je důvodem
k okamžitému vypovězení této smlouvy.
5. Souhlasím – nesouhlasím se samostatnými vycházkami syna/dcery jakožto
jednou z výhod udělenou za dobré hodnocení.
6. Klient souhlasí s dobrovolným preventivně výchovným pobytem.
V ………………. dne ………………..

Za Středisko výchovné péče:

Zákonní zástupci:

Klient:

