
Středisko výchovné péče Ostrava – Koblov,
Antošovická 258, 711 00

S M L O U V A

o  přijetí  klienta/klientky  na  krátkodobý  preventivně  výchovný  pobyt  do Střediska  výchovné  péče
v Ostravě - Koblově, v souladu s § 1724 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
doplňků a změn,  zákonem č. 109/2002 Sb., § 16 odst. 1., 2.c, 3, § 17 odst. 3, 4, 5, 6,  ve znění pozdějších
doplňků a změn a vyhláškou č. 458/2005 Sb.

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola,
 Ostrava - Kunčičky,

zastoupený ředitelem

Mgr. Petrem Krolem

a

Osoba odpovědná za výchovu

bytem 

klienta / klientky 

nar.       v   

OP                                   zdrav. poj.:   

bytem              

uzavírají smlouvu o jeho / jejím umístění na krátkodobý preventivně výchovný pobyt, v rámci kterého
bude provedeno komplexní vyšetření  příčin poruch chování nezletilé/ho s následným doporučením další
výchovné péče.

IČ: 00601969                                                       
e-mail: vedouci@svp-ostrava.cz 
 ID (datová schránka):   56mjzjg
 bank. spoj.: ČNB – 19739761/0710
tel: 596 239 202 (203)       



Středisko výchovné péče Ostrava – Koblov,
Antošovická 258, 711 00

 Podmínky umístění klienta:

1. Délka internátního pobytu  ……..        nástup   …………….     ukončení………………….

2. Osoba odpovědná za výchovu                            se v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. (ve znění
pozdějších doplňků a změn a jeho prováděcími předpisy) zavazuje uhradit příspěvek na péči, a to
vždy před  umístěním dítěte do internátního oddělení. 

Výše příspěvku na stravování  se stanovuje na                          Kč/den.
Výše příspěvku na ubytování se stanovuje na             200,-      Kč/kalendářní měsíc.

3. Osoba odpovědná za výchovu se zavazuje,  že bude spolupracovat s odbornými pracovníky SVP
v rámci rodinné terapie.

4. V případě  hrubého  porušení  Vnitřního  řádu  SVP,  neuhrazení  příspěvku  na  pobyt  dítěte  nebo
útěkem  klienta / klientky ze střediska, pozbývá tato smlouva platnosti.

5. Osoba odpovědná za výchovu se zavazuje(jí) uhradit při prokázané,  klientem úmyslně způsobené
škodě  na  majetku  SVP veškeré  náklady spojené  s opravou,  taktéž  i  náklady spojené  s útěkem
klienta ze zařízení. 

      Osoba odpovědná za výchovu se rovněž zavazuje zaplatit náklady spojené s doprovodem klienta
      SVP k lékaři, a to v případě, kdy si úraz způsobí klient úmyslně či svévolně.
6. V případě onemocnění či úrazu klienta / klientky, které vyžaduje dlouhodobější léčení, je možno

preventivně výchovný pobyt přerušit.

7. Při   mimořádné  změně  zdravotního  stavu  klienta  /  klientky  bude  zákonný  zástupce  okamžitě
informován telefonicky na kontaktní telefon č.  

      Je povinností osoby odpovědné za výchovu být k dispozici po dobu internátního pobytu klienta na 
      uvedeném telefonním kontaktu a případné změny kontaktních údajů neprodleně oznámit.

8. Osoba odpovědná za výchovu klienta/klientky souhlasí x nesouhlasí s poskytováním a vyžadováním
informací  o  klientovi/klientce  ze    školy,  z pedagogicko-psychologické  poradny,  speciálně-
pedagogického  centra,  od  psychologů,  pedopsychiatrů  či  neurologů  pro  potřeby  SVP  i  orgánu
sociálně-právní ochrany dětí.

9. SVP  zasílá taktéž zprávy o klientech na žádost policie ČR a soudu.

10. Osoba  odpovědná  za  výchovu  a  klient  jsou  seznámeni  s tím,  že  cenné  věci  lze  uložit  do
uzamykatelné skříně, která je klientovi po nástupu do SVP přidělena nebo u vedoucí SVP. Klíče od
skříněk jsou uloženy ve skříni k tomuto účelu určené – umístěné na noční vychovatelně. Klient má
možnost klíč kdykoliv vyzvednout k odemčení a uzamčení skříňky. Po tuto dobu nese klient za klíč
a obsah skříňky plnou zodpovědnost. V případě ztráty klíče nese náklady zákonný zástupce..   

11. Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl / a  seznámen / a s podmínkami umístění dítěte, Vnitřním
řádem SVP, ŠVP a Vnitřním řádem ŠJ.

 Osoba odpovědná za výchovu ….............

 Klient ………………..……………...                          

      V Ostravě dne                    
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