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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY- ŠKOLNÍ KLUB RADKA 

RADKA  z. s. 
Chomutovská 1619, Kadaň 432 01 
IČO: 26637260 
Č. účtu: ČSOB Kadaň – 185923126/0300 
Jednající: Ing. Ivana Mertová, koordinátorka  
Email: skolniklub@radka.info 
tel: 730 894 154 
a 

jméno matky:......................................................................  datum narození:.................................. 

trvale bytem:.................................................................................................................................... 

email: ……………………………………………………… telefon: …………………………………….. 

jméno otce:......................................................................... datum narození:................................... 

trvale bytem:.................................................................................................................................... 

email: ……………………………………………………… telefon: …………………………………… 

jako zákonní zástupci nezletilého syna/dcery (dále jen zákonný zástupce) 

jméno žáka:...................................................................................................................................... 

datum narození:.................................................................................................................. 

bydliště:............................................................................................................................................. 

škola a třída:..................................................................................................................................... 

zdravotní omezení: …………………………………………………………………………………………. 

uzavírají tuto smlouvu: 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1) Předmětem smlouvy je zajištění mimoškolní péče o žáka 1. stupně ZŠ v zařízení školního klubu (ŠK) RADKA 

z. s., v době od pondělí do pátku od 12:00 do 19.00 hodin, na adrese Kpt. Jaroše 630, Kadaň 432 01. ŠK je 
otevřen po celý školní rok, uzavřen pouze v době státních svátků. 

2) V období letních prázdnin poskytne ŠK  žákům péči při min. 6 turnusech příměstských táborů. 
3) ŠK  zajistí v období školního roku až 3 pravidelné doprovody žáka týdně na jiné zájmové aktivity v Kadani. 

 
II. PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍHO KLUBU RADKA 
1) Zájem o docházku do ŠK potvrdí zákonní zástupci podepsáním této smlouvy. Po podpisu smlouvy nabývá 

smlouva platnost. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude žák do ŠK přijat a volné místo bude 
obsazeno jiným zájemcem. 

2) Se zákonnými zástupci je sepsán rozsah služby, který je pravidelně aktualizován a je možno jej dle potřeby 
měnit. Rozsah služby zahrnuje dobu pobytu dětí v ŠK a případné doprovody. 
 

III. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 8. 2020, počínaje dnem:.......................................................... 
Zákonní zástupci žáka musí na dané monitorovací období dodat potvrzení o návaznosti na trh práce (potvrzení  
od zaměstnavatele, ÚP, DPP, DPČ, potvrzení o studiu či rekvalifikaci). 
 

 
IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
1) RADKA z. s. se zavazuje: 

a) zajistit péči o žáka ve smluvené době 
b) včas informovat zákonné zástupce a žáky o klubem organizovaných výletech, příměstských táborech, jakož 

i o nezbytném vybavení žáků na tyto akce 
c) seznámit žáka a zákonné zástupce s bezpečnostními pravidly a provozním řádem ŠK. 

2) Zákonní zástupci se zavazují: 
1. informovat ŠK o zdravotním stavu žáka, jakož i o všech změnách v jeho zdravotním stavu; případně 

o onemocnění v blízkém okolí žáka nakažlivou chorobou, 
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2. neprodleně informovat ŠK (max. do 3 dnů od doby, kdy k nim došlo), o změnách týkajících se postavení 

zákonných zástupců na trhu práce (změna zaměstnání, ukončení zaměstnání, evidence na ÚP, studium, 
rekvalifikace, práce na DPP, na DPČ), 

3. neprodleně informovat ŠK o případných změnách v osobních údajích uvedených v této smlouvě (adresa 
bydliště, telefonické kontakty, e-mail, zdravotní pojišťovna), 

4. v případě rizikového či problémového chování žáka se dostavit na výzvu ŠK k projednání otázek souvisejících 
s nápravou jeho chování, 

5.  řádně a včas omluvit žáka nejpozději v den nepřítomnosti do 9.00 hod. (e-mailem na adrese:                                                           
skolniklub@radka.info, v nezbytných případech telefonicky na tel: 730 894 154 z účasti v ŠK), z účasti v ŠK, z 
doprovodu, jakož i z ostatních akcích pořádaných ŠK 

6. umožnit zpracovávat a evidovat osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016, v platném znění; souhlas se poskytuje období docházky žáka do ŠK.  

 
V. POBYT VE ŠKOLNÍM KLUBU (ŠK) - pouze v případě služeb v době školního roku.  
1) Pověření zaměstnanci ŠK přebírají a odevzdávají žáky dle rozsahu služeb či aktuálního upřesnění rodiči. 

Osobní převzetí jinou osobou než zákonným zástupcem musí být sjednáno písemně (jméno osoby má ŠK 
právo ověřit dle osobního dokladu). 

2) Mimořádné překročení provozní doby ŠK je zpoplatněno ve výši 100,- Kč, předchozí domluva je nutná. 
3) ŠK má právo vyloučit z docházky zjevně nemocné dítě na dobu do uzdravení (které bude ověřeno předložením 

lékařské zprávy / potvrzení od lékaře). 
4) ŠK nenese jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s podáváním léků žákovi. Pokud zákonní zástupci předají ŠK 

písemný souhlas s podáním léku, je možná individuální domluva s veškerou zodpovědností na rodičích. 
V případě potravinové alergie či intolerance jsou rodiče povinni informovat ŠK. 

5) ŠK  zajišťuje v rámci své činnosti i doplňkové, nepovinné činnosti (exkurze, divadla, přespání apod.), které jsou 
zpoplatněny. Platí se v hotovosti, po domluvě možno i převodem na účet RADKA z. s.  

6) Zákonní zástupci prohlašují, že souhlasí s tím, aby se žák zúčastňoval akcí ŠK a s tím spojených záležitostí 
(přeprava prostředky hromadné či smluvní dopravy, fotodokumentace akcí a její zveřejňování pro propagaci org)  

7) Veškerá korespondence bude doručována formou elektronické pošty, dopisů na uvedené doručovací adresy. 
Výpověď smlouvy musí být zaslána formou doporučeného dopisu.  

8) ŠK klub si vyhrazuje právo informovat rodiče o potřebě uzavřít zařízení z důvodu jiných překážek (přerušení 
dodávek el. energie, vody, karantény aj.), v daném případě budeme informovat rodiče obratem. 
                                                   

VI. ZÁNIK SMLOUVY 
1) Tato smlouva zaniká: 

a) uplynutím doby stanovené v bodu III. 
b) písemnou výpovědí 
c) opakované porušení závazků ŠK RADKA 
d) dojde-li k zániku organizace 

2) Výpověď může zákonný zástupce podat pouze ze závažných důvodů (např. úraz, dlouhodobé onemocnění, 
stěhování, ztráta návaznosti na trh práce). 

3) ŠK může smlouvu vypovědět pouze z důvodu prodlení úhrad plateb specifikovaných v bodu IV., déle než 7 dní 
po jejich splatnosti, při zjištění ztráty návaznosti na trh práce, která nebyla zákonným zástupcem oznámena či 
porušuje-li žák cíleně a opakovaně řád a narušuje tím bezproblémový chod ŠK. 

4) V případě neuhrazených plateb použije ŠK na tyto zálohu na provozní poplatky bez náhrady. 
5) Výpovědní doba se sjednává k poslednímu dni daného měsíce, kdy byla výpověď podána.  
 
VII. SMLUVNÍ SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 
Pro případ zamlčení změn vztahujících se k postavení podpořených osob k trhu práce (vzhledem k hrozícím 
projektovým sankcím) se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč a zákonní zástupci se tuto pokutu zavazují 
RADCE uhradit do 15 dnů ode dne, kdy byli k její úhradě písemně vyzváni. Penále z prodlení je 0,1 % / den. 

IX. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom a svým podpisem s ní 

stvrzuje souhlas. Pro případ, že bude smlouva podepsána jedním ze zákonných zástupců, prohlašuje tento, že obsah 
smlouvy projednal s druhým zákonným zástupcem, který mu za tímto účelem udělil souhlas s podpisem této smlouvy. 
 
 

V Kadani, dne .............................................................  Za RADKA z. s. ............................................................ 
 
Zákonný zástupce: ..............................................       Zákonný zástupce:.......................................................... 


