Smlouva o péči a poskytování předškolního vzdělávání
Smluvní strany, a to
Mateřská škola KOŠÍK, s. r. o. se sídlem Pod Horou 463, Březová, 252 45 Březová – Oleško,
IČ 062 52 869, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.C 278 307 vedenou u Městského
soudu v Praze, zastoupená jednatelkou společnosti Lenkou Korejčíkovou, manažerkou
mateřské školy
číslo účtu pro placení školného a stravného: 96679010/5500
e-mail: mskosik@mskosik.cz
dále jen „mateřská škola“ na straně jedné
a
na straně druhé rodiče
otec: ………………………………………………………………..
bydliště: ……………………………………………………………..PSČ: ………………….
tel: ……………………………………. e-mail: ………………………………………………

matka: ………………………………………………………………..
bydliště: ………………………………………………………………PSČ: …………………
tel: ………………………………………e-mail: ……………………………………………
(dále jen „rodiče“ nebo každý z nich samostatně „rodič“) (je-li zákonným zástupcem dítěte jiná
osoba než rodič dítěte, uvede se taková osoba na místě rodiče)

jakožto zákonní zástupci
dítěte:……………………………………………………RČ.:………………………….…...…
bydliště:..……………………………………………………………………………………..…
(dále jen „dítě“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
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smlouvu o péči a poskytování předškolního vzdělávání
následujícího obsahu:

I.
Předmět a rozsah smlouvy

Smlouva upravuje podmínky pobytu a vzdělávání dítěte v mateřské škole, která je
provozována na adrese Za kovárnou 422/15, Praha 10 – Dolní Měcholupy, 111 00.
II.
Základní ustanovení
Rodiče deklarují uzavřením smlouvy, že dítě je zdravotně způsobilé navštěvovat mateřskou
školu a k tomu předávají mateřské škole písemné vyjádření dětského lékaře dítěte.
Mateřská škola poskytuje dítěti za podmínek sjednaných ve smlouvě a stanovených školním
řádem a provozním řádem ve školním roce …………………… obvykle po dobu pěti
pracovních dnů v týdnu, péči a předškolní vzdělání v souladu se školním vzdělávacím
programem mateřské školy, a stravu.
Rodiče zajišťují přítomnost dítěte v mateřské škole a podílejí se na úhradě nákladů mateřské
školy placením školného a stravného.
Konkrétní rozsah předškolního vzdělání, které mateřská škola poskytuje dítěti, smluvní strany
sjednávají v příloze č. 1 smlouvy.
Nedílnou součástí smlouvy jsou Informace o dítěti (příloha č. 2). Školní a provozní řád škola
zveřejní na své webové stránce a v tištěné podobě bude k dispozici u ředitelky mateřské školy.
III.
Další práva a povinnosti smluvních stran
Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání podle příslušných ustanovení školského
zákona a předpisů, které školský zákon provádějí.
Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání a stravování v prostorách na adrese mateřské
školy. Mateřská škola zajišťuje, aby prostory splňovaly podmínky stanovené právními předpisy
o ochraně veřejného zdraví.
Mateřská škola informuje podle potřeby rodiče dítěte o vývoji dítěte, zejména o jeho rozvoji,
pokrocích a chování.
Rodiče prohlašují mateřské škole, že se před podpisem smlouvy seznámili se školním řádem a
zavazují se školní řád dodržovat. Rodiče akceptují pravidla o výši školného a stravného.
Rodiče jsou povinni společně a nerozdílně zajistit předání a vyzvednutí dítěte v provozní době
mateřské školy v souladu se školním řádem.
Rodiče se zavazují společně a nerozdílně platit školné a stravné ve výši podle typu docházky
dítěte do mateřské školy.
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Rodiče se zavazují informovat neprodleně mateřskou školu o změnách v bydlištích rodičů a
dítěte a o zdravotním stavu dítěte a osob, se kterými dítě přišlo do styku, pokud zdravotní stav
těchto osob může mít vliv na provoz mateřské školy. Odpovědnost za škodu tím není dotčena.
Rodiče dítěte se zavazují společně a nerozdílně bez zbytečného odkladu oznámit mateřské škole
každou změnu svých osobních údajů a osobních údajů dítěte a prohlašují, že byli ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů informováni
o nakládání s osobními údaji a souhlasí s jejich zpracováním pro účely poskytování
předškolního vzdělávání a péče o dítě na základě smlouvy, a to včetně pro účely plnění
povinností mateřské školy podle právních předpisů (např. o ochraně veřejného zdraví).
IV.
Školné a stravné
Základní sazba školného činí 10.000,- Kč měsíčně; základní sazba se použije, pokud je
sjednáno, že dítě dochází do mateřské školy 5 pracovních dnů v týdnu na celodenní provoz.
V případě, že je sjednáno, že dítě dochází do mateřské školy na méně než 5 pracovních dnů
v týdnu nebo na zkrácenou docházku, řídí se platební podmínky platným ceníkem, který je
uveden webových stránkách školy.
Připadne-li na některý den v týdnu, který je obvykle pracovním dnem, ve kterém dítě dochází
do mateřské školy, den pracovního klidu nebo pracovního volna, výše základní sazby školného
se nemění.
Záloha na stravné činí 1.700,- Kč měsíčně. Stravné zahrnuje dopolední svačinu, oběd,
odpolední svačinu a dostatečné množství nápojů (pitný režim).
V případě, že dítě dochází do mateřské školy na méně než 5 pracovních dnů v týdnu, záloha na
stravné se upravuje dle počtu těchto dnů.
V případě, že rodiče dítěte oznámí mateřské škole způsobem a v termínu podle školního řádu,
že dítě nebude přítomno, sníží se stravné způsobem odpovídajícím počtu dnů nepřítomnosti
dítěte v mateřské škole.
Při změně cen stravy ze strany dodavatele stravy má mateřská škola právo upravit výši
stravného; rodiče musí být o změně informováni alespoň měsíc předem.
Školné a stravné jsou splatné vždy do každého 25. dne předcházejícího měsíce.
Školné a stravné se platí na účet mateřské školy uvedený v záhlaví smlouvy vždy s
přiděleným variabilním symbolem.
V.
Trvání smluvního vztahu
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu školního roku od ………………do 31. srpna.
V době letních prázdnin, tj. od 1. července do 31. srpna je mateřská škola v prázdninovém
provozu; o jeho rozsahu a platebních podmínkách rozhodne ředitelka mateřské školy na základě
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zájmu rodičů. Mateřská škola není povinna po dobu letních prázdnin vzdělávání poskytovat.
V takovém případě rodiče nejsou povinni platit školné a stravné.
Smlouva zaniká v případě, že:
a) Ředitelka mateřské školy rozhodne postupem podle ust. § 35 školského zákona o ukončení
předškolního vzdělávání, a to dnem uvedeným v rozhodnutí;
b) Kterákoliv smluvní strana vypoví smlouvu, a to uplynutím dvouměsíční výpovědní doby,
která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní
straně.
Smluvní strany mohou sjednat prodloužení smluvního vztahu na následující školní rok, pokud
tomu nebrání kapacitní možnosti mateřské školy; podmínky péče o dítě se sjednají pro
následující školní rok podle poměrů mateřské školy.
VI.
Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podepsáním oběma smluvními stranami. Bez uzavření
smlouvy nemůže být dítěti poskytována péče a dítě se nemůže účastnit předškolního
vzdělávání.
Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a právními předpisy, které školský zákon provádějí.
Veškeré právní jednání podle smlouvy lze učinit pouze písemně; písemná forma je zachována
i e-mailovou zprávou, odeslanou na e-mailovou adresu smluvní strany, uvedenou v záhlaví
smlouvy. V případě rozhodnutí ředitelky mateřské školy musí být rozhodnutí vyhotoveno vždy
v listinné podobě.
Smlouvu lze dále měnit nebo upravovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a
potvrzují ji svými vlastnoručními podpisy.
.
Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž mateřská škola obdrží 1 vyhotovení a rodiče
1 vyhotovení.
V Praze dne ……………………………………

…………………………………………..
Mateřská škola KOŠÍK, s. r.o.
zast. Lenkou Korejčíkovou
jednatelkou a manažerkou školy

Otec: ………………………………………..
Matka: ………………………………………
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Příloha č. 1

Rozsah docházky do mateřské školy

Zvolenou možnost označte:

o Celodenní docházka 7.30 – 18.00 hodin

ano

ne

o Zkrácená docházka 7.30 – 15.00 hodin

ano

ne

o Docházka 3 x týdně – ve dnech:

pondělí - úterý - středa - čtvrtek - pátek

o Docházka 2 x týdně – ve dnech:

pondělí - úterý - středa - čtvrtek - pátek

V Praze dne ………………………………

………………………………………..

…………………………………………..

Podpis otce

Podpis matky
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Příloha č. 2

Informace o dítěti
Jméno a příjmení dítěte:
……………………………………………………………………………………………..
Dítě má tyto individuální potřeby:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Dítě má tato onemocnění, zdravotní omezení či obtíže:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Dítě užívá tyto léky:
……………………………………………………………………………………………….
Dítě má tyto alergie:
……………………………………………………………………………………………….
Dítě má tato nezbytná dietní opatření:
………………………………………………………………………………………………
Dítě po obědě (alespoň někdy) spí: ano – ne
Dítě používá plenky: ano – ne,

během dne: ano – ne,

na spaní: ano - ne

Charakterizujte, prosím, své dítě (povaha, oblíbené činnosti, nadání, problémy apod.): ……..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Podpis otce: …………………………………… Podpis matky: ………………………………
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