Středisko výchovné péče Pyramida,
Psychologická a speciálně pedagogická ambulance,
Sokolovská 146, 533 54 Rybitví
Tel., fax.: 466 680 338, e-mail: svp_pyramida@volny.cz

SMLOUVA O CELODENNÍM POBYTU DÍTĚTE
Středisko výchovné péče pro děti „Pyramida“ při DDÚ v Hradci Králové zastoupené vedoucím
Střediska Mgr. Martinem Fialou
a zákonní zástupci - rodiče dítěte:
matka:
otec:
uzavírají po vzájemné dohodě smlouvu o celodenním pobytu dítěte v SVP takto:
Jméno dítěte:

Narození:

Bytem:

bude svěřeno k celodennímu pobytu v SVP s nástupem dne :
1.
-

Středisko výchovné péče se zavazuje
Zajistit komplexní celodenní péči o dítě ve dnech pondělí – pátek od 7,45 do 18,30
respektovat Úmluvu o právech dítěte
zajistit výchovnou, vzdělávací, terapeutickou a péči
pravidelně informovat zák. zástupce o chování a prospěchu dítěte a dalších zjištěných
skutečnostech a navržených opatřeních
informovat zák. zástupce o výsledku spolupráce a doporučit další výchovná opatření
dbát na hospodaření s finančními prostředky dítěte (max. 100 Kč/1 měsíc)
poskytovat průběžné informace a výstupní informace institucím, které se
podílí na péči o dítě (kmenová škola, OPD, PPP, zdravotnictví atd.)
po ukončení pobytu vyúčtovaní nákladů na pobyt

Zákonní zástupci se zavazují:
Zajistit přítomnost dítěte v SVP do 7,45 (po – pá)
spolupracovat s pracovníky SVP a respektovat jejich rady a doporučení
dostavit se během pobytu k navrženým konzultacím s naším odborným pracovníkem
poskytnout pravdivě veškeré informace, týkající se problémů, které je přivedly do
střediska, respektovat vnitřní řád Střediska
- provádět pravidelně úhradu preventivně výchovné péče (náklady na stravu dle vyhlášky
MŠMT č.48/1993 §4. To znamená
- první úhrada bude provedena v den nástupu dítěte do SVP, druhá úhrada po prvním
měsíci pobytu dítěte ve SVP (porušení tohoto závazku znamená okamžité ukončení
pobytu v SVP)
- při nástupu dítěte předložit požadované doklady poskytnout kompletní informace o

2.
-

-

zdravotním stavu dítěte (léky, alergie, atd....)
uhradit případné škody, kterých by se dítě dopustilo úmyslně
v případě nemoci dítěte si jej ponechat doma, navštívit lékaře a telefonicky dítě omluvit
vybavit dítě pro celodenní pobyt a kontrolovat, zda si dítě nevzalo nevhodné
věci (cigarety, nůž apod.).

3. Společná ustanovení
Neplnění výše uvedených závazků každou ze smluvních stran je důvodem k
okamžitému vypovězení této smlouvy.
4. Dodatek
Rodiče souhlasí:
-

aby si SVP vyžádalo zprávu od institucí podílejících se na péči o dítěti (OPD, PPP,
zdravotnictví)
aby dítě ve středisku bylo zapojeno do všech sportovních aktivit (plavání, turistika,
cykloturistika, vodní turistika - čluny, lehká atl., míčové hry)
s pořizováním foto, video a audio záznamu pro potřeby střediska
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

Středisko neručí za drahé věci (radia, magnetofony, zlato, šperky atd.),
které nejsou nutné pro pobyt.

V Pardubicích:

Zákonní zástupci:

Za SVP: Mgr. Martin Fiala
vedoucí SVP

Klient:

