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Příloha A
Vzor smlouvy o dobrovolném pobytu nezaopatřené osoby

Výchovný ústav, střední škola a středisko
výchovné péče, Hostinné
B. Smetany 474, 543 71 Hostinné
IČO: 60153385, tel.: 499 441 778, e-mail: vum.hostinne@tiscali.cz
_____________________________________________________________________________

VÝCHOVNÝ ÚSTAV, STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE,
HOSTINNÉ,
se sídlem B. Smetany 474, 543 71 Hostinné,
IČO: 60153385
zastoupené ředitelem Mgr. Petrem Chlumákem
(dále jen zařízení „VÚ, SŠ a SVP, Hostinné“)

a

XY…………..…………………………..,
nar. ………………….,
bytem …………………………………………………..,
(dále jen „nezaopatřená osoba“)

uzavírají SMLOUVU

o dobrovolném pobytu nezaopatřené osoby ve Výchovném ústavu, střední škole a středisku
výchovné péče, Hostinné, po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy na základě ustanovení §
2, odst. 6, zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních v úplném znění změn a doplňků.
1. Předmět smlouvy – uzavření smlouvy.

I

1.1. Nezaopatřené osobě………………………….. byla uložena ústavní/ochranná výchova
rozsudkem Okresního soudu v ………………………….. pod č. j. …………………. ze dne
………………… . Tato ústavní/ochranná výchova zanikne zletilostí nezaopatřené osoby dnem
……………… a po dovršení zletilosti žádá nezaopatřená osoba setrvat ve VÚ, SŠ a SVP,
Hostinné, až do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let.

1.2.VÚ, SŠ a SVP, Hostinné, se touto smlouvou zavazuje, že nezaopatřené osobě zabezpečí
podmínky pro úspěšné dokončení přípravy na budoucí povolání v souladu s platnou legislativou,
interními předpisy zařízení a níže uvedenými podmínkami této smlouvy. Nezaopatřená osoba je
po dobu platnosti této smlouvy v plném přímém zaopatření zařízení VÚ, SŠ a SVP, Hostinné.

1.3. Nezaopatřená osoba se touto smlouvou zavazuje, že bude respektovat a dodržovat interní
předpisy zařízení zakotvené v organizačním řádu. Bude se řídit vnitřním řádem ústavu, předpisy
o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárními předpisy a pokyny pedagogických i ostatních
pracovníků ústavu v souladu s organizačními a provozními pravidly zařízení.

1.4. Uzavřením této smlouvy není dotčeno právo nezaopatřené osoby na poskytnutí věcné pomoci
při odchodu ze zařízení dle § 2, odst. 7, písm. e) zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních v úplném znění změn a doplňků.

2. Ukončení smlouvy

2.1. Tato smlouva zaniká ukončením doby přípravy na budoucí povolání nezaopatřené osoby
nebo dovršením věku 26 let.

2.2. Nezaopatřená osoba může vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodu, a to písemnou
formou k rukám ředitele zařízení.

2.3. VÚ, SŠ a SVP, Hostinné, může tuto smlouvu vypovědět pouze v případě neplnění smluvních
podmínek ze strany nezaopatřené osoby. Za neplnění smluvních podmínek je považováno:






hrubé nebo opakované porušení pravidel stanovených vnitřním řádem ústavu,
nedodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požárních předpisů,
neomluvená absence ve školském zařízení nebo vyloučení ze školského zařízení,
ohrožování ostatních dětí nebo klientů v zařízení,
nerespektování pedagogických pracovníků nebo dalšího personálu ústavu a nedodržování
jejich pokynů ve vztahu k výchově, vzdělávání a bezpečnosti osob v zařízení.

V případě, že se jedná o méně závažné porušení pravidel zařízení, je možné dát výpověď pouze
tehdy, jestliže byla nezaopatřená osoba v posledních 3 měsících v souvislosti s porušováním výše
uvedených pravidel na možnost výpovědi písemně upozorněna ze strany zařízení.

II

2.4. V případě, že se jedná o jednorázové, zvlášť závažné porušení smlouvy, může dát zařízení
výpověď okamžitě. Za zvlášť závažné porušení smlouvy je považováno:







fyzický nebo verbální útok na pedagogického nebo jiného pracovníka zařízení,
fyzický útok na jiného chlapce s následkem ublížení na zdraví,
projevy šikany, týrání, rasismu, potlačování občanských práv a svobod,
distribuce a užívání návykových látek v zařízení,
krádež nebo úmyslné poškození majetku zařízení,
krádež nebo úmyslné poškození majetku osob v zařízení.

3. Výpovědní doba

3.1. Osoba nezaopatřená může vypovědět tuto smlouvu ke dni, který si sama stanoví. Vypovězení
smlouvy nabývá platnost po doručení písemné výpovědi řediteli nebo jeho statutárnímu zástupci.

3.2. Výpovědní doba v případě neplnění smluvních podmínek ze strany nezaopatřené osoby u
výpovědi dané VÚ, SŠ a SVP, Hostinné, činí 1 měsíc. Výpovědní doba začíná prvním dnem
kalendářního měsíce, následujícího po doručení výpovědi, a končí uplynutím posledního dne
stejného kalendářního měsíce. Výpověď je dána písemně vedením zařízení s doručením
nezaopatřené osobě.

4. Zvláštní ustanovení

4.1. Spory vyplývající z této smlouvy je možné řešit v rámci sporného řízení nebo podnětu na
přezkumné řízení podaných u příslušného Krajského úřadu, odboru školství, nebo u zřizovatele
zařízení, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. O uzavření i ukončení výše prezentované smlouvy budou informováni:
- rodiče nezaopatřené osoby,
- příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí,
- školské zařízení nezaopatřené osoby.

Hostinné dne ………………………
III

_____________________________
ředitel zařízení

nezaopatřená osoba
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Příloha B
STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE
„PODPORA“
B. Smetany 474, 543 71 Hostinné
Tel.: 499 441 482, 499 441 778, e-mail: socialnihostinne@seznam.cz

ŽÁDOST O DOBROVOLNÝ POBYT V SVP „PODPORA“
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Jméno a příjmení rodičů:
Telefon, e-mail:
Adresa:
Škola:

třída:

Předchozí kontakty s jinými institucemi:
Důvody žádosti:

V ………….…………...dne
……………
…………………………………………...
podpisy zákonných zástupců
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