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      SMLOUVA O ZAJI�TÌNÍ DENNÍ PÉÈE O DÍTÌ,

se sídlem: Zahradní ètvr� 269, Nové Hrady, 373 33
IÈ : 02828286
(dále jen spolek)

a

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

bytem ..............................................................................................................................................

(dále jen rodièe)

uzavøely ní�e uvedeného dne, mìsíce a roku tuto Smlouvu o zaji�tìní denní péèe o ní�e uvede
né dítì (dále jen �Smlouva�):

Spolek je realizátorem projektu v�echny �Pøímìstské tábory v mikroregionu Sdru�ení Rù�e�,
registraèní è. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007289 (dále jen �Projekt�), který je podpoøen
prostøednictvím Operaèního programu Zamìstnanost z Evropského sociálního fondu a z
rozpoètu Èeské republiky.  Aktivitami tohoto �Projektu� jsou pøímìstské tábory.

Rodièe �ijí ke dni podpisu smlouvy ve spoleèné domácnosti s dítìtem

jméno ��������������....................................................................................�.

datum nar. �����.....��.�.., které je ve �kolním roce 2018/2019 �ákem ���... tøídy

Základní �koly �����������������.....�...................................�����...

(dále jen dítì).

Spolek se v      rámci aktivit �Projektu� zavazuje pøevzít do denní péèe �dítì� za podmínek
uvedených v èlánku IV.

1.  Spolek je povinen zabezpeèit na základì pøihlá�ky dítìte denní péèi o dítì.
2.  Spolek je zodpovìdný, �e peèující osoba je zdravotnì zpùsobilý/á jako osoba èinná pro

práci s dìtmi.
3. Spolek je povinen seznámit rodièe s provozním øádem Pøímìstského tábora a se v�emi
      jeho pøípadnými zmìnami.
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4.  Rodièe jsou povinni pøedat nejdéle ke dni nástupu dítìte do zaøízení �Potvrzení o postavení
     na trhu práce�.
5.  Rodièe jsou povinni nepøítomnost dítìte hlásit nejdéle hodinu pøed plánovaným nástupem

do zaøízení.
6.  Rodièe jsou povinni informovat o aktuálním zdravotním stavu dítìte. Peèující osoba je
     oprávnìna vylouèit zjevnì nemocné dítì na pøechodnou dobu z docházky.
7.  Rodièe berou na vìdomí, �e peèující osoba nepodává dítìti �ádné léky.
8.  Rodièe se zavazuji vyzvedávat po skonèení péèe dítì osobnì, popø. pøedlo�it písemnou
     plnou moc, ve které bude uvedeno, kterým dal�ím osobám mù�e být dítì pøedáváno.
9.  Rodièe souhlasí se zpracováním informací poskytnutých v pøihlá�ce spolku pro

potøeby �Projektu� a s poøizováním fotodokumentace z èinnosti Pøímìstského tábora
a s jejím pøedáním poskytovateli dotace èi s pøípadným zveøejnìním na stránkách spolku.

10. Rodièe jsou povinni zaplatit v dohodnutém termínu, ale v�dy pøed nástupem dítìte na tábor
pøíspìvek na péèi. Pøíspìvek je urèen na náklady související se stravováním, pitným

     re�imem, pøípadnou dopravou a ostatními náklady, které nemohou být kryty z dotace
OPZ. Pøíspìvek není mo�né krátit a je urèen na celou dobu pøímìstského tábora.

Spolek má nárok na náhradu �kody zpùsobenou poru�ením podmínek smlouvy ze strany
rodièù, které by vedly ke krácení pøíspìvku dotace, pøípadnì dal�ím sankcím ze strany posky
tovatele dotace. Zvlá�tì se jedná o poskytnutí nepravdivých údajù ohlednì postavení rodièù
na trhu práce a jeho zmìnách.

1.  Tato Smlouva nabývá platnosti a úèinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2.  Tato smlouva se uzavírá na dobu urèitou do 31. 8. 2019.
3.  Jakékoliv  zmìny  této  Smlouvy  lze  provádìt  pouze  na  základì  dohody  smluvních

stran  formou  písemných  dodatkù  podepsaných  oprávnìnými  zástupci  smluvních
stran.

4.  Vztahy smluvních stran výslovnì touto smlouvou neupravené se øídí zákonem è.89/2012 Sb,
     obèanský zákoník, a dal�ími obecnì závaznými právními pøedpisy Èeské republiky.
5.  Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nich� ka�dá ze smluvních stran obdr�í
     po jednom vyhotovení.
6.  Smluvní strany prohla�ují, �e tato smlouva byla sepsána na základì jejich pravé a svobodné
      vùle,  nikoliv  v tísni  ani  za  jinak  nápadnì  nevýhodných  podmínek.
7.  Pøílohou této smlouvy je .

V Nových Hradech dne ������.  2019

rodièe         spolek
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MONITOROVACÍ LIST PODPOØENÉ OSOBY

Registraèní èíslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007289
Název projektu  �Pøímìstské tábory v mikroregionu Sdru�ení Rù�e�
Pøíjemce podpory (název)  Keramická dílna Kána, z.s.

Jméno a pøíjmení
Datum narození

Místo trvalého
pobytu

Ulice  Èíslo popisné
Mìsto  PSÈ

Email  Telefon

Podpoøená osoba mù�e patøit
pouze do jedné z vymezených
skupin.

mu�i
�eny

Podpoøená osoba mù�e patøit
pouze do jedné z vymezených
skupin.
V pøípadì soubìhu se uvádí
pøeva�ující charakteristika.

zamìstnanci,
·  vèetnì �en na mateøské dovolené, které byly pøed nástupem

této dovolené zamìstnány
osoby samostatnì výdìleènì èinné,
·  vèetnì �en na mateøské dovolené,  které byly pøed

nástupem této dovolené osobami samostatnì výdìleènì
èinnými

osoby na rodièovské dovolené, které byly pøed nástupem této
dovolené zamìstnány nebo samostatnì výdìleènì èinné

dlouhodobì nezamìstnaní,1 registrovaní na Úøadu práce ÈR
nezamìstnaní � ostatní, registrovaní na Úøadu práce ÈR
neaktivní osoby,2 které nejsou v procesu vzdìlávání nebo

odborné pøípravy,
· vèetnì matek na mateøské dovolené a osob na rodièovské

dovolené, které nebyly pøed nástupem této dovolené ani
zamìstnány, ani nepatøily mezi osoby samostatnì výdìleènì
èinné

· vèetnì osob pobírajících invalidní dùchod a osob
pobírajících starobní dùchod, které nepatøí ani do kategorie
zamìstnanci, ani do kategorie osob samostatnì výdìleènì
èinných a nejsou registrované na Úøadu práce ÈR

neaktivní osoby3  ostatní

Podpoøená osoba mù�e patøit
pouze do jedné z vymezených
skupin (pøíp. do �ádné).

1. stupeò základní �koly nebo 2. stupeò základní �koly èi 1.  4.
roèník 8letých gymnázií èi konzervatoøe anebo 1.   2. roèník 6letých
gymnázií, tj. osoby s primárním (ISCED 1) nebo ni��ím sekundárním
(ISCED 2)4 vzdìláním

støedo�kolské, maturita èi vyuèení anebo pomaturitní studium, tj.
osoby s vy��ím sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním
(ISCED 4)5 vzdìláním

                     vy��í odborné, bakaláøské, magisterské, doktorské studium, tj.
                     osoby s terciárním (ISCED 5 a� 8)6 vzdìláním

1 Osoby mlad�í 25 let se pova�ují za dlouhodobì nezamìstnané, pokud jejich nezamìstnanost trvá více ne� 6 mìsícù nepøetr�itì; ostatní osoby
   jsou dlouhodobì nezamìstnané, pokud jejich nezamìstnanost trvá nepøetr�itì déle ne� 12 mìsícù.
2 Osoba  je pova�ovaná  za neaktivní,  kdy� není  zamìstnaná  (vèetnì OSVÈ),  ani  registrovaná na Úøadu práce ÈR  (jako uchazeè o zamìstnání).
3 Osoba je osoba pova�ovaná za neaktivní, kdy� není zamìstnaná (vèetnì OSVÈ), ani registrovaná na Úøadu práce ÈR (jako uchazeè o zamìstnání).
4 �ISCED 1 � 2� pokrývá nedokonèené základní vzdìlání a� støední vzdìlání bez maturity i výuèního listu praktické jednoleté.
5  �ISCED 3 � 4� pokrývá støední vzdìlání bez maturity i výuèního listu praktické dvouleté a� pomaturitní a nástavbové studium.
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**
Podpoøená osoba mù�e patøit do
více vymezených skupin (pøíp. do
�ádné).

migranti; osoby, které jsou původem cizinci; menšiny (včetně
     marginalizovaných spoleèenství jako jsou Romové)7

osoby se zdravotním posti�ením8

osoby s jiným znevýhodnìním9

Podpoøená osoba patøí èi nepatøí
do vymezené skupiny.

Podpoøená osoba mù�e patøit do
více vymezených skupin (pøíp. do
�ádné).

osoby �ijící v domácnosti, její� �ádný èlen není zamìstnaný
osoby �ijící v domácnosti, její� �ádný èlen není zamìstnaný

     a jejími� èleny jsou i vy�ivované dìti11

osoby �ijící v domácnosti, mezi jejími� èleny jsou pouze jedna
     dospìlá osoba a vy�ivované dìti

Vyplòují pouze osoby
zamìstnané a OSVÈ.
Podpoøená osoba mù�e patøit
pouze do jedné z vymezených
skupin.
V pøípadì pùsobení v rùzných
sektorech se vybírá ten, který
pøeva�uje.

osoby pùsobící v neziskovém sektoru
osoby pùsobící v podnikatelském sektoru
osoby pùsobící ve veøejném sektoru

Vyplòují pouze osoby pùsobící ve
veøejném sektoru.
Podpoøená osoba patøí èi nepatøí
do vymezené skupiny.

Zamìstnanci
·  ministerstva,
·  ústøedního správního úøadu,
·  nìkterého z ostatních správních úøadù nebo
·  územních samosprávných celkù,

kteøí nevykonávají výhradnì pomocné, servisní nebo manuální
práce (tzv. obslu�né èinnosti) nebo kteøí neøídí pouze výkon
takových prací

** Citlivé údaje  úèastník mù�e odmítnout je poskytnout.

6
  �ISCED 5 � 8� pokrývá vy��í odborné vzdìlání a� vysoko�kolské doktorské vzdìlání (vèetnì vzdìlání uvedeným stupòùm odpovídajícího).
7Cizinci �ijící na území ÈR (s  i bez povolení k trvalému pobytu; úèastníci, kteøí pocházejí z území mimo ÈR, nále�í do nìkteré z men�in èi
  potøebují speciální pomoc na trhu práce kvùli jazyku èi  jiným kulturním problémùm. V ÈR jsou národnostní men�iny uvedeny výètem v èlánku 3
  statutu Rady vlády pro národnostní men�iny. (Jedná se o celkem 14 men�in:  bìloruskou, bulharskou, chorvatskou, maïarskou, nìmeckou,
   polskou, romskou, rusínskou, ruskou, øeckou, slovenskou, srbskou, ukrajinskou, vietnamskou).
8 Do kategorie osob se zdravotním posti�ením patøí v souladu s § 67 zákona è. 435/2004 Sb. fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního
  zabezpeèení  uznány  a)  invalidními  ve  tøetím  stupni),  b)  invalidními  v  prvním  nebo  druhém  stupni,  c)  zdravotnì  znevýhodnìnými.
 Do této kategorie patøí také fyzické osoby, které byly uznány Úøadem práce ÈR zdravotnì znevýhodnìnými, a rozhodnutí nepozbylo platnosti.
 V pøípadì projektù týkajících se �kol a �kolských zaøízení se nad rámec vý�e uvedeného zdravotnì posti�enými úèastníky rozumí také dìti, �áci
  a  studenti  se  zdravotním  posti�ením  dle  §  16  zákona  è.  561/2004  a  vyhlá�ky  è.  73/2005,  kteøí  potøebují  speciální  pomoc  pøi  vzdìlávání
    kvùli  svému  znevýhodnìní.

9 Jedná se o osoby s jiným znevýhodnìním, které kvùli svému znevýhodnìní èelí sociálnímu vylouèení (napø. osoby po výkonu trestu, osoby
  ohro�ené závislostí, osoby s nedokonèeným 1. stupnìm základní �koly atd.).
10  Jedná  se  o  osoby,  jejich�  bydlení  je  nejisté  nebo  neodpovídá  standardùm  bydlení  v  daném  prostøedí  (z  dùvodu  chudoby,  zadlu�ení,
    provizorního  charakteru  ubytování,  blí�ícího  se  propu�tìní  z  instituce,  pobytu  bez  právního  nároku,  apod.),  osoby  v  ubytovacím  zaøízení
   pro bezdomovce, osoby spící venku (bez støechy) � �na ulici� / bez pøístøe�í, a tudí� potøebují speciální pomoc v procesu zaèlenìní se na trhu práce.
11 Vy�ivované dìti jsou v�echny osoby mlad�í 18 let a osoby ve vìku 18 � 24 let, které jsou ekonomicky závislé na svých rodièích.

osoby bez pøístøe�í nebo osoby vylouèené z pøístupu k bydlení10
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Vyplòují pouze osoby
zamìstnané.

v nìkterém z krajù èi krajích ÈR s výjimkou hlavního mìsta Prahy
v hlavním mìstì Praze
v Ústeckém èi Karlovarském kraji

Vyplòují pouze OSVÈ.

v nìkterém z krajù èi krajích ÈR s výjimkou hlavního mìsta Prahy
v hlavním mìstì Praze
v Ústeckém èi Karlovarském kraji

Vyplòují pouze �áci/ studenti.

v nìkterém z krajù èi krajích ÈR s výjimkou hlavního mìsta Prahy
v hlavním mìstì Praze
v Ústeckém èi Karlovarském kraji

V
dne

Podpis

Datum ukonèení úèasti osoby v projektu

Podpoøená osoba mù�e
patøit do více vymezených
skupin (pøíp. do �ádné).

osoby, které se po svém zapojení do projektu novì zaregistrovaly na
     Úøadu práce ÈR12

osoby novì zapojené do procesu vzdìlávání/odborné pøípravy
osoby, které po svém zapojení do projektu získaly kvalifikaci13

osoby pùvodnì nezamìstnané nebo neaktivní, které jsou novì
      zamìstnané nebo OSVÈ

osoby, podpoøené z projektu v rámci investièní priority 1.5 OPZ,14

     které obdr�ely závaznou nabídku zamìstnání, dal�ího vzdìlávání,
     uèòovské nebo odborné pøípravy15

osoby, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti sociálního
     podnikání

osoby, u nich� slu�ba z oblasti sociálních slu�eb naplnila svùj úèel16

osoby, u nich� intervence formou sociální práce naplnila svùj úèel17

V
dne

Podpis

12 Jedná se osoby, které pøi vstupu do projektu patøily mezi neaktivní a novì se zaregistrovaly na Úøadu práce ÈR (jako uchazeè o
zamìstnání).
13 Jedná se o osoby, které získaly potvrzení o kvalifikaci udìlené na základì formálního provìøení znalostí, které ukázalo, �e osoba
nabyla kvalifikaci dle pøedem nastavených standardù.
14  Konkrétnì  jde  o  projekty  v rámci  specifického  cíle  �Zvý�it  zamìstnanost  podpoøených  mladých  lidí,  kteøí  nejsou
v zamìstnání, ve vzdìlávání nebo v profesní pøípravì v regionu NUTS II Severozápad�.
15 Závaznou nabídkou se rozumí dobrovolná a závazná nabídka ze strany zamìstnavatele nebo vzdìlávací  instituce, tedy nabídka
smlouvy od zamìstnavatele nebo nabídka návratu do vzdìlávání ze strany vzdìlávací instituce.
16  Osoby,  které  mají  uzavøenou  smlouvu  o  poskytování  sociálních  slu�eb,  uzavøen  individuální  plán  a  jeho  kladné
vyhodnocení svìdèí o kvalitativní zmìnì v �ivotì.
17  Osoby,  kterým  byly  poskytovány  intervence  sociální  práce, mají  uzavøen  individuální  plán  a  jeho  kladné  vyhodnocení
svìdèí o kvalitativní zmìnì v �ivotì.
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V souladu s § 5 zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,
jsou údaje uvedené v tomto Monitorovacím listu podpoøené osoby shroma�ïovány a zpracovávány
výhradnì za úèelem prokázání øádného a efektivního nakládání s prostøedky Evropského sociálního
fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operaèního programu Zamìstnanost. Údaje
z tohoto formuláøe budou pou�ity pro pøípravu zpráv o realizaci projektu. Tento formuláø mù�e být
kontrolován pracovníky implementaèní struktury uvedeného operaèního programu nebo osobami
povìøenými k provedení kontroly pøi zachování mlèenlivosti o v�ech kontrolovaných údajích.

Ministerstvo práce a sociálních vìcí je jako�to správce osobních údajù zpracovávaných v souvislosti
s realizací projektù podpoøených z Operaèního programu Zamìstnanost oprávnìno zpracovávat
v tomto formuláøi uvedené osobní údaje podpoøené osoby na základì naøízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) è. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu
a o zru�ení naøízení Rady (ES) è. 1081/2006 (zejména jeho pøíloh I a II).
Realizátor projektu podpoøeného z Operaèního programu Zamìstnanost je oprávnìn zpracovávat
v tomto formuláøi uvedené osobní údaje podpoøené osoby na základì povìøení vydaného správcem
(tj. Ministerstvem práce a sociálních vìcí) v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì
osobních údajù.
Na zpracování osobních údajù pro úèel uvedený vý�e se nevztahuje oznamovací povinnost podle
§ 16 zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, s ohledem na ustanovení písmene b) § 18
tohoto zákona, kdy údajù shroma�ïovaných realizátorem projektu je tøeba k uplatnìní práv
a povinností vyplývajících ze zvlá�tního zákona.18

Podpoøená osoba má právo po�ádat o informaci o zpracování svých osobních údajù, realizátor
projektu je povinen tuto informaci bez zbyteèného odkladu pøedat, pøièem� má právo po�adovat
pøimìøenou úhradu. V pøípadì, �e se podpoøená osoba domnívá, �e realizátor projektu provádí
takové zpracování jejích osobních údajù, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
�ivota nebo v rozporu se zákonem, má právo po�ádat realizátora projektu o vysvìtlení
a o odstranìní takto vzniklého stavu. Nevyhovíli realizátor projektu podpoøené osobì, má
podpoøená osoba právo obrátit se na Úøad na ochranu osobních údajù.
Stejná práva jako vùèi realizátorovi projektu má podpoøená osoba i vùèi Ministerstvu práce
a sociálních vìcí jako�to správci osobních údajù zpracovávaných v souvislosti s realizací projektù
podpoøených z Operaèního programu Zamìstnanost.

V tomto formuláøi uvedené osobní údaje jsou/budou uchovávány pro úèely jejich zpracování
v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, do 31. 12. 2033,
tedy po dobu, po kterou je Evropská komise oprávnìna provádìt kontrolu Operaèního programu
Zamìstnanost.

Kromì v tomto formuláøi uvedených osobních údajù mohou být v souvislosti s realizací projektu
podpoøeného z Operaèního programu Zamìstnanost Ministerstvem práce a sociálních vìcí nebo
osobami oprávnìnými k provedení kontroly zpracovávány i dal�í osobní údaje týkající se podpoøené
osoby, které jsou obsa�eny v systémech Ministerstva práce a sociálních vìcí a Èeské správy
sociálního zabezpeèení, pokud se jedná o údaje nezbytné pro zaji�tìní vý�e uvedeného úèelu.
Tìmito osobními údaji jsou napø. údaje o tom, zda je podpoøená osoba uchazeèem o zamìstnání
vedeným v evidenci Úøadu práce Èeské republiky, zda je podpoøená osoba zamìstnána a po jakou
dobu, zda je podpoøená osoba osobou samostatnì výdìleènì èinnou.

18 Zvlá�tním zákonem je v tomto pøípadì kromì naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském
      sociálním fondu a o zru�ení naøízení Rady (ES) è. 1081/2006 zákon è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých
      souvisejících zákonù (rozpoètová pravidla), a zákon è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù,
      na základì kterých je podpora na projekt z Operaèního programu Zamìstnanost poskytována a následnì je ovìøováno vyu�ití poskytnuté
      podpory ve vazbì na právní pøedpisy a dosa�ení optimálního vztahu mezi její hospodárností, úèelností a efektivností.


