
Vážení rodiče,                                                                                                                                                     

Ve školním roce 2022/2023 bude pokračovat v činnosti Dětský klub. Protože se jedná o činnost 

financovanou projektem, skončí bohužel činnost klubu k 31. 12. 2022. Dětský klub bude provozován 

opět přímo v budově školy, a bude k dispozici žákům prvního stupně. Služby Dětského klubu jsou 

zcela ZDARMA. Dětský klub je otevřen od pondělí do pátku, od 12:35 do 16.30 hodin. V ranních 

hodinách Dětský klub nefunguje.  

Aby mohlo být Vaše dítě do Dětského klubu zařazeno, bude potřeba vyplnit Přihlášku a dodat ještě 

další dokumenty. Níže posíláme obecné info k dokumentům, které je potřeba doložit ještě před 

nástupem dítěte do Dětského klubu. Vyplněné dokumenty prosíme, doneste první den nástupu 

dítěte do Dětského klubu. V případě, že by nebyly dokumenty doložené (zvláště Potvrzení vazby na 

trh práce od rodičů), nemůže dítě do Dětského klubu docházet.  

Jedná se o následující potřebné vyplněné dokumenty: 

1) Přihláška – prosíme o zpětné zaslání kopie na email detskyklubchomutov@seznam.cz 

(originál přihlášky poté odevzdat spolu s ostatními dokumenty) 

 

2) Potvrzení vazby na trh práce – od obou rodičů (v případě samoživitele/ky postačuje jedno). 

Vyberte prosím příslušný formulář, který se Vás týká.  

 ZAMĚSTNANCI – potvrzení o pracovněprávním vztahu: horní část vyplníte Vy a spodní část 

potvrdí Váš zaměstnavatel = pracovní smlouva, DPP, DPČ, u maminek na RD záleží na tom, 

zda mají stále platnou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem, prosíme také o vyplnění OD 

KDY trvá smluvní vztah (pracovní poměr na dobu neurčitou), příp. DO KDY (pracovní poměr 

na dobu určitou) 

 STUDENTI – potvrzení o studiu, rekvalifikaci 

 NEZAMĚSTNANÍ – potvrzení z ÚP – evidence uchazečů o zaměstnání 

 OSVČ – potvrzení z ČSSZ – osobně, telefonicky na tel. 747 637 511 (474 637 611) či zaslat 

email na posta.cv@cssz.cz s žádostí o potvrzení, že jste v evidenci OSVČ (zasílají na adresu 

trvalého pobytu, u právnické osoby pak přes datovou schránku) 

 

3) Prohlášení o zdravotním stavu dítěte – prosíme vyplnit, zda dítě netrpí zdravotními 

problémy  

 

4) Monitorovací list  

 

5) Čestné prohlášení  

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na email detskyklubchomutov@seznam.cz. 

Přejeme pohodové dny. 

S pozdravem za Vzdělávací centrum Podkrušnohoří  

Veronika Štábová a Eva Kapicová 

 

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s. 

Masarykova 600, 438 01 Žatec 

tel.: 731 067 458, 604 556 236 

 

Projekt: Spokojenost v práci a v rodině na Podbořansku II a Chomutovsku 

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií. 
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