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DOHODA O ÚČASTI NA KURZU ČESKÉHO JAZYKA PRO DĚTI 
                          Číslo kurzu:  

 
Tuto dohodu uzavírá Integrační centrum Praha, o.p.s. a zákonný zástupce dítěte, 
které ještě nedosáhlo věku 18 let: 

 
Poskytovatel: Integrační centrum Praha, o.p.s.  

Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1  
 IČ: 242 28 320 

 

Zákonný zástupce: 
 

Příjmení: ........................................................................................... 
Jméno: ............................................................................................. 
Datum narození: ............................................................................... 
Druh pobytu: ..................................................................................... 
Země původu: .................................................................................. 
Adresa: ............................................................................................. 

 

Dítě: 
Příjmení: ........................................................................................... 
Jméno: ............................................................................................. 
Datum narození: ............................................................................... 
Druh pobytu: ..................................................................................... 
Země původu: .................................................................................. 
Adresa: ............................................................................................. 

 
 
Předmět dohody 
 
Integrační centrum Praha, o.p.s. zajistí pro účastníka-dítě kurz českého jazyka v 

rozsahu 50 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 min.) a to za podmínek 

uvedených dále v dohodě. 
 

Práva a povinnosti účastníka 
 

1. Účastník-dítě má právo navštěvovat kurz českého jazyka v daném termínu a 
dohodnutém rozsahu.  
 

2. Po řádném ukončení kurzu bude účastníkovi-dítěti vydáno písemné potvrzení o jeho 
absolvování.  

 
3. Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby dítě docházelo na kurz pravidelně a v 

daných termínech po celou dobu jeho trvání.  
 

4. Zákonný zástupce je za dítě povinen uhradit motivační zálohu pro účast na 
kurzu ve výši 300,-Kč. Motivační zálohu je nutné uhradit nejpozději druhou 
vyučovací lekci. O zaplacení motivační zálohy bude zákonnému zástupci 
vydáno potvrzení. Motivační záloha se v plné výši vrátí zákonnému zástupci, jehož 
dítě kurz úspěšně zakončí (tzn. jeho absence nebude vyšší než 30% z celkového 
počtu vyučovacích hodin). V tomto případě dítě obdrží také osvědčení o absolvování 
kurzu. 
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5. Zákonný zástupce souhlasí s tím, že v případě, kdy dítě kurz nedochodí nebo jeho 

absence bude vyšší než 30% z celkové docházky, motivační zálohu ve výši 300,-Kč 
věnuje jako dar Integračnímu centru Praha (dále ICP), který následně bude vrácen 
poskytovateli dotace.  

 
6. V odůvodněných případech a na základě vyjádření pracovníka ICP lze motivační 

zálohu odpustit. O tomto úkonu bude proveden zápis.  
 

7. V odůvodněných případech a na základě vyjádření pracovníka ICP lze kurz přerušit v 
průběhu jeho trvání, zákonnému zástupci tak bude vrácena záloha 300,- Kč. Tímto 
zaniká dítěti právo na písemné potvrzení o absolvování kurzu. O přerušení bude 
proveden zápis.  

 
8. V případě úspěšného ukončení kurzu českého jazyka je zákonný zástupce povinen 

si vyzvednout zálohu ve výši 300,- Kč do pěti pracovních dnů v Komunitním a 
informačním centru ICP, pokud tak neučiní, na vrácení zálohy ztrácí nárok. 
Motivační záloha ve výši 300,-Kč bude věnována jako dar Integračnímu centru Praha 
(dále ICP), který následně bude vrácen poskytovateli dotace.  

 
9. Zákonný zástupce má povinnost dítě na vyučování bezpečně dopravit a po skončení 

vyučování ho v Komunitním a informačním centru ICP vyzvednout. Před a po 
skončení vyučování nemá ICP, o.p.s. za dítě žádnou zodpovědnost, tato 
zodpovědnost přechází na zákonného zástupce.  

 
 

Práva a povinnosti poskytovatele 
 

1. Před podpisem této dohody koordinátor vzdělávacích aktivit ICP seznámí zákonného 
zástupce s veškerými informacemi a podmínkami.  

 
2. Pokud by mělo dojít ke změnám v dohodě ze strany poskytovatele, musí být s nimi 

včas seznámen zákonný zástupce. V případě nesouhlasu zákonného zástupce se 
změnami, má zákonný zástupce právo na okamžité odstoupení od dohody a tímto mu 
bude navrácena motivační záloha ve výši 300,- Kč.  

 
3. Poskytovatel předá zákonnému zástupci potvrzení o zaplacení/vrácení motivačního 

poplatku.  
 
 
Smluvní strany dohodu přečetly, s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 
 
 
 
V Praze dne …………………… 
 
 
 
 
 
………………………… ………………………… 

poskytovatel                  účastník 

   
 

 

 


