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Mateřská škola NEMO v Říčanech  

Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany 

tel. 606 541 712,  IČO  71342281, číslo účtu: 107-3138230267/0100 

http://www.babyclubnemo.cz 

(dále jen „škola“ nebo „MŠ NEMO“) 

 

Zastoupená 

 

ředitelkou školy: Mgr. Lenkou Sosnovcovou 

 

a 

 

zákonní zástupci dítěte (dále jen rodiče) : 

 

otec:…………………………….………………………………r.č. ………………………… 

bydliště :…………………………..………………………………PSČ……………………… 

tel………………………………..……………  e-mail :…………………………………..…. 

matka:…………………..……….…………………..…………r.č………………….……….. 

bydliště…………………….……………………………….……..PSČ…………………........ 

tel…………………………..………………….e-mail …………………………..…………… 

Bankovní účet pro vrácení případných přeplatků: …………………………………./………… 

uzavírají dnešního dne tuto 

 

S M L O U V U 

 (podle § 1746 odst.2 zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník) 

 

číslo : …………….. 

(Variabilní symbol / pořadové číslo smlouvy) 

 

I. Informace o dítěti 

 

1)  

               Dítěti ………...…………..……………………………………………………………. 

r.č.……………………..místo narození:……….….…………..………..……….…… 

bydliště:………………………….….………………………………………………… 

PSČ………………zdravotní pojišťovna …………………    (dále jen „dítě“) 

bude od školního roku …………..  poskytováno vzdělání v Mateřské škole NEMO v Říčanech, Nad 

Bahnivkou 140, 251 01 Říčany v souladu s §21 zákona 561/2004 Sb. v platném znění. 

 

2) MŠ NEMO v Říčanech  má právo poskytovat vzdělání na základě zařazení do rejstříku  školských 

právnických osob ČR vydaného MŠMT pod č.j. 30643/2012-25. Vzdělávání bude probíhat podle 

školního vzdělávacího programu schváleného  radou  školské právnické osoby. 

3) Den nástupu dítěte do školy je stanoven na   …………….. . 

 

4) Rodiče se zavazují,  složit při podpisu této smlouvy  zálohu ve výši 50% objednaného školného, které 

je v případě nenastoupení dítěte do MŠ nevratné. Záloha bude použita na částečnou úhradu školného 

v prvním měsíci nástupu dítěte do MŠ. 

 

 

II. Práva a povinnosti rodičů 

 

5) Rodiče se zavazují aktivně spolupracovat se školou, zejména zúčastňovat se třídních setkání, 

konzultací  a dodržovat dohodnuté smluvní podmínky včetně Školního řádu, který je zveřejněn v šatně 

školy na přístupném místě. Rodiče se před podpisem této smlouvy seznámili se Školním řádem.  

 

6) Rodiče berou na vědomí, že dítě od data nástupu prochází zkušební dobou v trvání 3 měsíců, kdy bude 

sledována jeho adaptabilita, samostatnost a na základě sledování těchto faktorů a jejich vyhodnocení 
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bude školou rozhodnuto o setrvání dítěte ve škole anebo o výpovědi této smlouvy školou jak je 

uvedeno níže v článku 27 c). 

 

7) Rodiče dítěte se zavazují uhradit veškeré náklady spojené se vzděláváním dítěte dle podmínek, které 

jsou součástí této smlouvy, což zahrnuje zejména školné, stravné a platby za kroužky. 

 

8) Rodiče se zavazují neprodleně informovat vedení školy o případných změnách v osobních údajích       

       uvedených v této smlouvě anebo jakýchkoli dalších informacích podstatných pro plnění povinností  

      školy dle této smlouvy (adresa bydliště, telef. kontakty, e-mail, zdravotní/psychický stav…). 

 

9) V případě, že dítě poškodí hmotný majetek školy anebo dojde-li k úmyslnému poškození majetku jiné  

      soukromé či právnické osoby během školního vyučování, rodiče se zavazují uhradit vzniklou škodu  

      v plné výši.  

 

 

III. Práva a povinnosti školy 

 

10) Výše školného je stanovená touto smlouvou s tím, že strany se výslovně dohodly, že případné změny 

        školného na další školní rok je škola oprávněna stanovit  na základě rozhodnutí rady školské  

        právnické osoby jednostranným oznámením vůči rodičům, které musí být rodičům oznámeno  

        nejpozději do 15.5. předchozího školního roku formou vyvěšení takového oznámení na nástěnce školy.  

        Strany se v této souvislosti dohodly, že druhým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené  

        rodičům a rodiče se v této souvislosti zavazují průběžně sledovat nástěnku, a to jak v souvislosti  

        s oznámením o případné změně školného tak i v souvislosti s dalšími oznámeními zveřejňovanými na  

        nástěnce školy. 

 

11) Škola si vyhrazuje právo v souvislosti se změnou ekonomických podmínek upravit způsob a výši  

        úhrady plateb pro následující školní rok. Takové rozhodnutí je vždy projednáno a schváleno radou  

        školské právnické osoby  a oznámeno rodičům dítěte předem. 

 

12) Škola zajišťuje ze zaplaceného školného úhradu na vybavení a provoz školy. Náklady na nákup  

        potravin hradí rodiče ve stravném. 

       

13) Mateřská škola NEMO a ředitelka školy se zavazují v přiměřeném rozsahu informovat rodiče   

         o hospodaření a celkové finanční situaci školy, pokud o to rodiče požádají. 

14) Pokud zákonný zástupce dítěte neuhradí úplatu za vzdělávání ve škole nebo úplatu za školní stravování  

        ve stanoveném termínu a nedohodl si s ředitelkou, popř. vedoucí ŠJ jiný termín úhrady, může škola  

        odstoupit od této smlouvy s okamžitým účinkem a docházka dítěte do školy tak bude ukončena  

        k prvnímu dni následujícímu  po oznámení o této skutečnosti rodičům, jak je uvedeno článku V. odst.  

        27.  

 

15) Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ i z dalších důvodů, které jsou uvedeny v této 

        smlouvě anebo ve Školním řádu. 

 

 

IV. Platby školného (bilingvní třída Frogs) 

 

16)  Výše měsíčního školného se stanovuje pro každý školní rok. Do školného jsou započítány i některé 

        zájmové kroužky. Do školného se nezahrnují akce navíc jako lyžování, bruslení,  plavání, solné lázně,  

       tenis s trenérem  a školka v přírodě. 

 

Výše měsíčního školného činí 8.000,-Kč v případě docházky na 5 dní v týdnu do 12:30 hod. 

       Výše měsíčního školného činí 10.000,-Kč.  v případě docházky na 5 dní v týdnu  do 17:00   hod.  

      . 

Rodiče si mohou dle potřeby prodloužit nárazově docházku dítěte mimo svou vybranou variantu, vždy 

však na základě souhlasu ředitelky MŠ. Za tuto službu jim bude účtována sazba 100 Kč za hodinu 

hlídání navíc, při prodloužení mimo pracovní dobu 150 Kč za každou započatou hodinu. 

Sourozencům poskytujeme slevu 50% (vždy z nižší částky). Na zlevněné školné se neposkytují již 

další slevy (za nemoc a podobně). 

 

17) Přihlásí-li se dítě k prázdninové docházce, kterou škola vyhlásí, zaplatí rodiče škole částku dle platného 

       ceníku.  
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18) Pravidla pro úhradu školného: 

Školné uvedené v odst. 16 je splatné  do 2. dne příslušného měsíce. 

 

19) Způsoby platby školného  

 bankovním převodem na účet školy: 

  

č.ú.  107-3138230267/0100  variabilní symbol =    číslo smlouvy 

 

 vkladem na uvedený účet přímo na pokladně KB 

 úhradou poštovní poukázky 

 v hotovosti k rukám ředitelky školy  

 

Dnem úhrady je den připsání na účet školy nebo den provedení hotovostní úhrady, to vše 

nejpozději v termínech dle odstavce 18. 

 

 

20) Rodiče jsou povinni uhradit školné i v případě, že dítě do školy nedochází (zejména z důvodu nemoci, 

       dovolené anebo jiných rodinných či jiných důvodů nikoliv na straně školy). Při nemoci delší 10  

       pracovních dní se převádí část nevyčerpaného školného do dalšího  měsíce. Rodiče předloží ředitelce 

       po skončení nemoci dítěte sepsanou žádost o slevu spolu s lékařským   potvrzením. Sleva se projeví 

       vždy až v následujícím měsíci. Pokud si rodiče nemohou již vyčerpat   slevu za nemoc, bude jim částka 

       vrácena převodem na účet.  Slevu za nemoc lze využít 1 x za pololetí! 

 

21) Rodiče jsou kromě školného povinni uhradit služby spojené s docházkou, pokud byly čerpány, a  to  

        stravné, platby za kroužky a jiné. 

 

 

IV. Platby stravného 

 

22) Rodiče přihlašují dítě k odběru vždy na celý měsíc. Stravné je splatné vždy na začátku měsíce a  

      vyúčtovává se zpětně podle odhlášených obědů. Při ukončení docházky dítěte bude přeplatek za stravné  

      zaslán na číslo účtu rodičů uvedeném v této smlouvě. 

 

23) Výše stravného činí při dopolední docházce do 12:30  hod  60 Kč/den (dopolední svačina + oběd),  

     při celodenní docházce do  17:00 hod. 70 Kč/den (dopolední a odpolední svačina + oběd). 

 

24) V případě nepřítomnosti dítěte je nutno odhlásit oběd telefonicky, nebo SMS na tel: 606 541 712  

        vždy do 8:00 hod. 

 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 

25) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.  

 

26) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

 

27) Podmínky ukončení smlouvy 

Smlouva zaniká: 

a) k 31.8. každého roku, jestliže dítě ve školním roce dovršilo  6. rok věku, neoznámí-li  

rodiče písemně škole nejpozději do 31.5. daného roku odklad povinné školní docházky dítěte; 

b)         písemnou výpovědí ze strany rodičů, účinnost výpovědi nastává posledním dnem výpovědní  

               doby, která činí jeden měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po    

              doručení  výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. 

c)           na základě odstoupení od této smlouvy ze strany školy, s tím, že účinky takového  

odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení rodičům, nejpozději však 10tý den po 

odeslání odstoupení na adresu rodičů uvedenou v této smlouvě s tím, že důvody pro 

odstoupení jsou následující:  

I)   rodiče neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ NEMO nebo úplatu za školní 

stravování ve stanoveném termínu a nedohodl si s ředitelkou jiný termín 

úhrady, nebo 
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II) dítě, či rodiče se dopustili závažného porušení školního řádu, nebo 

opakovaného porušování školního řádu nebo 

III)         ředitelka rozhodne o ukončení docházky dítěte v průběhu zkušební doby 

IV)     na základě odůvodněného rozhodnutí školy, které schválila rada školské  

              právnické osoby.  

d)           písemnou výpovědí školy, v případě, že se dítě bez předchozí omluvy rodičů,  

nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, účinnost výpovědi 

nastává poslední den měsíce, kdy je výpověď doručena rodičům; nebo 

e)           písemnou výpovědí, na základě doporučení pediatra, pedagogicko-psychologické  

poradny či speciálně pedagogického, účinnost výpovědi nastává poslední den měsíce, kdy je 

výpověď doručena rodičům; nebo 

f)            k libovolnému datu na základě písemné dohody obou stran. 

 

28) V případě porušení povinnosti podle této smlouvy jsou rodiče povinni  zaplatit smluvní pokutu ve 

      výši objednané docházky.  

 

29) Rodiče souhlasí s tím, že údaje, které se týkají tohoto smluvního vztahu (tj. jak ohledně rodičů, tak 

       ohledně dítěte) budou uloženy školou na nosičích dat a případně zpracovávány v databázích školy a 

       v souvislosti se zákonnými povinnostmi školy (zejména výkazu vůči úřadům) budou tyto informace 

       poskytovány i dalším subjektům. Škola se zavazuje dodržovat při zpracování dat ustanovení zákona o  

       ochraně osobních údajů   v informačních systémech a mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se  

       dověděla v souvislosti s touto smlouvou o rodičích a dítěte, a to i po skončení této smlouvy, jejíž obsah 

       i okolnosti při jejím uzavírání považují smluvní strany za důvěrné. Stejné právo a povinnost mají i  

       rodiče. Rodiče souhlasí s využitím fotodokumentace pořízené při činnostech pro propagaci a  

       dokumentaci MŠ NEMO. 

 

30) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou dodatků, podepsaných oběma stranami,  

       které se stávají její nedílnou součástí. 

 

31) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží po 

        jednom. 

 

 

 

 

V  ……………………… 

 

 

 

 

 

…………………………........                     ………………………                              ……..…..…………… 

 

ředitelka školy                                                                      rodiče dítěte 

             MŠ NEMO v Říčanech 

 

 


