Na čem je třeba se spolu dohodnout
1. Studium dítěte
- jaké předškolní, školní zařízení bude dítě navštěvovat /kde/
- jak se budou rodiče informovat o prospěchu dítěte, výchovných problémech dítěte,
třídních schůzkách, školních aktivitách /adaptačních, lyžařských kurzech,
zahraničních zájezdech pořádaných školou a jak se budou rodiče na mimořádných
finančních výdajích spojených s těmito aktivitami spolupodílet/, jak bude omlouvána
případná absence dítěte ve škole
- jak a kým bude zajištěna on- line komunikace mezi školu a rodičem
2. Mimoškolní aktivity
- jaké mimoškolní aktivity by mělo dítě provozovat /zájmové kroužky/
- jak budou rodiče náklady spojené s těmito mimoškolními aktivitami hradit
- jak se budou rodiče podílet na financování lyžařského a dalšího sportovního vybavení
- jak a kdo bude zajišťovat účast dítěte na těchto mimoškolních aktivitách
3. Lékařská péče
- jak se budou rodiče informovat průběžně o zdravotním stavu dítěte, případně o jeho
aktuálním závažném zdravotním stavu
- jak se budou rodiče informovat o registraci dítěte u pediatra a jiných odborných
lékařů
- jakým způsobem bude zajištěno placení zdravotní péče, která není krytá zdravotním
pojištěním /např. rovnátka na zuby, očkování, brýle/
- jakým způsobem si budou rodiče předávat lékařské zprávy o zdravotním stavu dítěte
- jakým způsobem bude zajištěna péče o dítě, pokud jeho zdravotní stav neumožní
návštěvu školního, předškolního zařízení
4. Spolu péče jiné osoby o dítě
- kdo další je oprávněn zajistit krátkodobou péči o dítě, např. v případě nemoci dítěte,
směnného provozu rodiče dítěte
5. Bydliště dítěte
- kde bude dítě s rodičem žít
- v případě, že rodič bude zvažovat přestěhování s dítětem, jakým způsobem a kdy toto
rozhodnutí druhému rodiči sdělí
- v případě změny bydliště dítěte z důvodu stěhování rodiče do jaké vzdálenosti je
druhý rodič ochoten akceptovat odstěhování dítěte
- jakým způsobem bude v případě stěhování rodiče a dítěte zajištěn styk druhého
rodiče s dítětem, jak se rodič bude podílet na nákladech spojených s realizací styku,
kdo ponese náklady spojené s dopravou dítěte do bydliště druhého rodiče
6. Styk rodiče s dítětem, styk s prarodiči
- jak často bude styk s rodičem probíhat o víkendech, všedních dnech, školních
prázdninách, narozeninách a svátků dítěte a jak dlouhý styk bude, jak se rodiče budou
na těchto stycích domlouvat
- jakým způsobem bude zajištěno předávání dětí, kde k předávání bude docházet a kdo
ponese případné nálady spojené s dopravou dítěte ke styku
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kolik času a s jakou frekvencí by mělo dítě trávit komunikací s druhým rodičem
prostřednictvím telefonu, e- mailu, video hovoru, SMS, kdo bude případně dítěti
hradit náklady s touto komunikací spojené
jak často bude probíhat styk dítěte s prarodiči, délka styku

7. Komunikace
- jak budou rodiče společně komunikovat, s jakou frekvencí
8. Finanční otázky
- v jaké výši bude na dítě poskytováno výživné, jakým způsobem, jak se budou rodiče
podílet na placení mimořádných výdajů dítěte a co bude považováno za mimořádný
odůvodněný výdaj dítěte, jak se rodiče budou o něm informovat
- jakým způsobem budou uplatňovány daňové odpočty na dítě
- zda a jakým způsobem budou dítěti rodiče vytvářet úspory /spořit/
- zda a jakým způsobem bude dítěti hrazeno pojištění
Rodiče, nezapomeňte, že rozhodujete o budoucnosti Vašeho dítěte, proto byste si měli,
po přihlédnutí k věku dítěte, vyslechnout i jeho názor a přání a pak společně dítě
seznámit s Vaší dohodou.
Dohodu o výše uvedených bodech si můžete sepsat písemně. Předejdete tak potížím
s budoucím dodržováním toho, na čem jste se dohodli.

Připravil Okresní soud v České Lípě na základě materiálů poskytnutých Okresním soudem
v Novém Jičíně.
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