Smlouva o přijetí klienta do internátního programu SVP
Č.j.: //
uzavřená mezi
Zařízením:
VÚ a SVP Klíčov
Čakovická 51
190 00 Praha 9
zastoupené Mgr. Patrikem Matoušů - ředitelem
a
jméno klienta: «Jmeno» «Prijmeni»
nar.:«Datnar»
trvale bytem: «Bydlulice», «Bydlmesto» «Bydlpsc»
na základě úmluvy o právech dítěte, kdy zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli
činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče,
soudy, správními nebo zákonodárnými orgány (čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte) a zákona
č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů a § 9 odst. 2,3 vyhlášky č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o
organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče.

Předmětem smlouvy o zařazení klienta do internátního programu SVP je vytvoření optimálních podmínek
pro navazující přípravu na samostatný život (ubytování, strava, pedagogická podpora) po té, co byla ukončena jeho
ústavní výchova. Plnění smlouvy je neoddělitelně vázáno na dodržování všech pravidel pobytu uvedených v příloze.
Z čestného prohlášení jmenovaného vyplynulo, že se jedná o nezaopatřenou osobu bez vlastních příjmů. Dle § 2
odst. 6) může zařízení poskytovat plné zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy a
ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, po dobu dvou měsíců a to za podmínek sjednaných ve smlouvě
mezi nezaopatřenou osobou a zařízením.
Z tohoto důvodu ředitel zařízení uzavírá s jmenovaným smlouvu o pobytu v zařízení a to z.. 109/2002 Sb,
ve znění pozdějších předpisů. Jmenovaný se zavázal, že o případných změnách v jeho finanční situaci bude
bezodkladně informovat zástupce VÚ a SVP Klíčov, pokud tak neučiní může být z tohoto důvodu pobyt ukončen.

Smlouva je uzavřena na dobu: do
Kdykoliv může být s okamžitou platností vypovězena každou ze zúčastněných stran za podmínek
specifikovaných níže.
Se zněním smlouvy souhlasím:
Klient:

Ředitel VÚ a SVP Klíčov:

V Praze dne:

VÚ a SVP Klíčov, SŠ, Čakovická 51, 190 00 Praha 9
tel : 283 883 332
fax : 283 883 472
mail : @klicov.cz
www.klicov.cz

«Pojnazev»
«Pojadresa1»
«Pojadresa2»
«Pojpsc» «Pojmesto»

ID schránky: ff4ggix

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka

Vyřizuje :

Č.j. :

Věc : Přihlášení do registru pojištěnců
Tímto Vás žádáme o přihlášení do registru pojištěnců pro :
Jméno :
Bytem :
RČ
:

«Jmeno» «Prijmeni»
«Bydlulice» «Bydlmesto»
«Rc»

Jmenovaný započal pobyt v našem zařízení ke dni 8.1.2019

Děkuji za spolupráci

Ředitel VÚ a SVP Klíčov

V Praze dne

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov,
střední škola, Čakovická 51, Praha 9, 190 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

PRAHA

ROZHODNUTÍ
Ředitel Výchovného ústavu a SVP Klíčov, Praha 9 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, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 9 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění
pozdějších předpisů
rozhodl
ve věci stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízeních takto:
Pan «Jmeno» «Prijmeni», nar. «Datnar»,
bytem: «Bydlulice», «Bydlmesto», «Bydlpsc»
je povinen hradit příspěvek na úhradu péče, která je mu poskytována coby osobě
umístěné ve Výchovném ústavu a SVP Klíčov, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 částkou ve
výši
0,- Kč (od …………)

Odůvodnění:
Pan «Jmeno» «Prijmeni» (dále jmenovaný) ukončil pobyt v zařízení ústavní
péče, zařízení opustil a byl vyřazen z evidence dětí umístěných v ústavním zařízení.
Z důvodu špatné sociální a finanční situace jmenovaný kontaktoval VÚ a SVP
Klíčov s žádostí o umožnění pobytu za účelem zajištění podmínek k pokračování

přípravy na budoucí povolání.
Z čestného prohlášení jmenovaného vyplynulo, že se jedná o nezaopatřenou
osobu, jehož příjmy nepřevyšují 1,5 násobek životního minima. Dle § 2 odst. 6) může
zařízení poskytovat plné zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu
ústavní výchovy a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle
však do věku 26 let a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou
osobou a zařízením.
Z tohoto důvodu ředitel zařízení uzavřel s jmenovaným smlouvu o
prodlouženém pobytu v zařízení ze dne 8.1.2019 a to z. 109/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Jmenovaný se zavázal, že o případných změnách v jeho
finanční situaci bude bezodkladně informovat zástupce VÚ a SVP Klíčov, pokud tak
neučiní může být z tohoto důvodu pobyt ukončen.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení
k Magistrátu hl.m. Prahy - odbor školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím ředitele
zdejšího zařízení.

………………………………………………………..
ředitel Výchovného ústavu a SVP Klíčov
Čakovická 51, 190 00 Praha 9

V Praze dne

Čestné prohlášení
o výši příjmu

Já, níže podepsaný:
Jméno a příjmení: «Jmeno» «Prijmeni»
Datum narození: «Datnar»
Adresa trvalého pobytu: «Bydlulice», «Bydlmesto», «Bydlpsc»
Tímto čestně prohlašuji, že k dnešnímu datu moje pravidelné finanční příjmy
celkově činí
………………. Kč,- .
Současně se zavazuji k tomu, že o případných změnách ve výši příjmu budu
bezodkladně informovat zástupce VÚ a SVP Klíčov. Beru na vědomí, že nedodržení této
povinnosti bude znamenat závažné porušení podmínek smlouvy o prodloužení pobytu a
k ukončení smluvního vztahu.

V Praze dne:

……………………………..
podpis

Pravidla dobrovolného – internátního pobytu SVP Klíčov
1)

Pobyt na internátním oddělení je určen pro klienty, kteří navštěvují školu. V jejich případě je
smlouva uzavřena na dobu 8 týdnů. Klient souhlasí s průběžnou kontrolou své školní docházky ze
strany příslušných pracovníků VÚ a SVP Klíčov. Pokud klient nedorazí do školy, pobývá

daného dne mimo zařízení. Dlouhodobé absence ve škole představují závažný problém,
který může být důvodem ukončení pobytu.
2)
3)

4)
5)

6)

Klient, který prokazatelně dochází do školy může dopoledne pobývat na oddělení, pokud jeho
výuka nebo práce začíná později.
IO je uzavřeno v době od 22,00 do 6,00 hodin (neděle až čtvrtek) a 24,00 až 8,00
hodin (pátek, sobota). Pokud se někdo z vycházky vrátí později , nebude na oddělení vpuštěn.
Výjimky jsou možné pouze po předešlé dohodě s vychovateli (pozdější návrat z brigády nebo
praxe apod.).
Jestliže klient nemá v úmyslu přenocovat na oddělení, je jeho povinností tuto skutečnost
nahlásit službu konajícím pracovníkům (optimálně předem, v krajním případě i telefonicky).

Při nemoci jsou klienti povinni kontaktovat ráno v 7,30 hodin zdravotnici VÚ a SVP a na
základě jejího doporučení volit další postup (domácí léčba, návštěva lékaře atp.). Jestliže
někdo tento postup nedodrží, bude jeho případná nepřítomnost ve škole brána jako nemluvená
absence (a to i v situaci, kdy bez vědomí zdravotnice VÚ navštívil nějakého lékaře a ten mu
napsal omluvenku).
Na oddělení je přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů, či jiných návykových látek.
Rovněž je zakázáno na VÚ a SVP alkoholické nápoje aj. přinášet.

Stav opilosti, stejně jako stav po požití drog, trestná činnost, fyzická či verbální
agrese může být závažným důvodem pro ukončení pobytu. Vychovatelé mají právo

provádět kontrolní odběry na přítomnost omamných látek, alkoholu.
Klient ve stavu opilosti nebo po požití omamných látek nebude vpuštěn do zařízení.

Při pozitivním výsledku testů na omamně psychotropní látky (dále OPL) bude ze strany VÚ a
SVP přerušen, nebo ukončen pobyt.

7)

8)
9)
10)

11)

12)
13)

14)
15)

Při každém návratu musí být klient „čistý“, výsledek testu na OPL musí tedy být negativní..
Na oddělení je povinnost dodržovat pořádek – každý den si klienti plní úklid dle rozpisu služeb,
předávají vychovateli či komukoliv z pověřených pracovníků (vedoucí oddělení, zástupce ředitele
VÚ a SVP, vychovatel….) . V případě delšího plánovaného pobytu mimo zařízení je klient povinen
zajistit úklid před odchodem.
Je zakázáno chovat bez schválení jakákoliv zvířata.
Klienti musí dodržovat noční klid (22.00 – 6.00). Ve 24,00 hodin musí být vypnuty všechny
televizory a počítače na pokoji, pokud jsou tam umístěny.
Na oddělení jsou zakázány návštěvy z jiných oddělení. Návštěvy kamarádů , přítelkyň atp. jsou
povoleny pouze ve vstupní hale zařízení, popř. po dohodě se sloužícím vychovatelem jinde a po
nahlášení pracovníkovi vykonávající službu.
Na oddělení není dovoleno provádět úpravy s nábytkem (stěhování,…), jakékoliv úpravy musí být
konzultovány s vedoucím vychovatelem. Každou zjištěnou závadu je třeba ihned nahlásit
vychovateli. V případě, že klient způsobí škodu na majetku, bude mít za povinnost tuto škodu
nahradit.
Každý klient je povinen se zúčastnit středeční komunity (21,00 hodin).
Klient má v zařízení zajištěnou stravu. Snídaně a obědy dostává v jídelně VÚ a SVP (případně
zakonzervované v chladničce na služebně. Na zajištění večeře dostává stravenku (výdej pouze
ráno při odchodu do školy). Také v sobotu a v neděli jsou vydávány stravenky.
Klient dobrovolného pobytu se může zúčastnit volnočasových aktivit v rámci VÚ a SVP, pokud se
na ně řádně nahlásí.
Tato pravidla pobytu jsou nedílnou součástí individuální smlouvy. Klient je povinen se s nimi
důkladně seznámit, na neznalost nebude brán zřetel. V případě menších prohřešků proti
pravidlům se bude postupovat individuálně. Výsledek bude dotyčnému oznámen v co nejkratším
termínu. Při závažném porušení pravidel bude situace řešena vedoucím oddělení a ředitelem VÚ.

16)
17)
18)

19)

20)
21)
22)
23)

Krajním opatřením může být ukončení pobytu klienta.
Každý klient je povinen dodržovat pokyny pracovníků VÚ a SVP týkající se základních

pravidel VÚ a SVP Klíčov.

Stížnosti či veškeré náležitosti spojené s ubytováním na oddělení se přijímají a projednávají
okamžitě sloužícími pedagogy nebo na společných komunitách ve středu
Souhlasím s tím, aby na základě mé žádosti, coby osoby zletilé, byly zařízení po dobu mého
dobrovolného pobytu vypláceny přídavky na dítě. Na základě této skutečnosti mi bude, jako
osobě bez příjmu, prominuta platba za pobyt.
Beru na vědomí a souhlasím s využitím kamerového systému v rámci oddělení. Kamerový
systém je instalován pouze na chodbě, není nikde zálohován a je provozován s ohledem na
bezpečnost a samostatné fungování klientů – kontrola pohybu na oddělení, nebezpečí vzniku
požáru, prevence MÚ a pod.
Mám/nemám zájem o další spolupráci s mým kurátorem a souhlasím/nesouhlasím
s pokračováním informování o mém pobytu. (nehodící se škrtne)
Průběžně bude aktualizována potřebnost pobytu v návaznosti na strávené dny v zařízení. Pobyt
může být z tohoto důvodu (minimální zájem ze strany klienta) ukončen.
Pobyt může být ukončen předčasně na základě žádosti klienta.
Další upřesnění viz nástěnka oddělení

Četl a souhlasím:

Klient:

V Praze dne:

