Mateřská škola Sportík s.r.o.
Sídlo: Emy Destinové 872, Velké Přílepy, 252 64, , IČ 24120138, zapsaná v OR, Městským soudem v Praze, oddíl
C 180343.
zastoupená Ing. Kateřinou Janků
(dále jen Poskytovatel)
a
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(jméno, příjmení, adresa zájemce)
(dále jen Zájemce)
Uzavírají ve smyslu ustanovení § 123 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, tuto smlouvu o
poskytnutí vzdělávání za finanční úplatu pro předškolní vzdělávání.
Mateřská škola Sportík poskytuje dětem vzdělávání v souladu s § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. pro školy a
školská zařízení na základě dokumentů MŠMT platných pro předškolní vzdělávání s přihlédnutím ke specifikům
daného typu školy.

1.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytování předškolní výchovy dítěte předškolního věku objednané zájemcem,
případně doplňkových služeb objednaných zájemcem a to za podmínek stanovených touto smlouvou a
příslušnými právními předpisy (dále jen„předškolní výchova“). Dále je předmětem této smlouvy závazek
zájemce zaplatit poskytovateli za jeho služby, které jsou specifikované dále v této smlouvě.
2.

Rozsah docházky

Obsah standardu předškolní výchovy je stanoven vzdělávacím programem poskytovatele. Zájemce sjednává
docházku v programu ...................................................................., jejíž přesné vymezení je uvedeno v Provozním
řádu a ceníku služeb, jež jsou nedílnou součástí smlouvy.
3.

Cena školného a způsob platby








Zájemce se zavazuje uhradit poskytovateli školné ve výši odpovídající rozsahu objednaných služeb dle
článku 2 této smlouvy.
Platba se provádí na základě zaslané výzvy k zaplacení. Ceny jsou uvedeny v Ceníku služeb a jsou
součástí smlouvy. Na vyžádání zasíláme fakturu o zaplacení. U docházky ALL INCLUSIVE se platba
provádí do 5. dne daného měsíce,u docházky STANDARD je nutné zaplatit do 7 dnů po skončení
měsíce. Číslo účtu pro platbu školného je 43-9370990217/0100, VS je číslo faktury nebo se uvede
v textu jméno dítěte.
Pokud zájemce nesplní svůj závazek zaplatit poskytovateli školné, zavazuje se zaplatit poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
V případě, že je zájemce s úhradou v prodlení déle než 30 kalendářních dní, tato smlouva automaticky
zaniká a docházka dítětě v MŠ Sportík je okamžitě ukončena. Tímto není nijak dotčeno právo
poskytovatele na úhradu dlužné částky.
Pokud si zájemce nevyzvedne dítě do doby dané vybraným cenovým programem, bude mu účtována
částka 100,-Kč za každou další započatou hodinu.

4.



Při přijetí dítěte do MŠ zaplatí zájemce zápisné ve výši 3 000,-. Tato částka je poté v MŠ ponechána jako
kauce a je zúčtována při poslední faktuře. V případě nenastoupení školní docházky v domluveném
termínu, či nedodržení měsíční výpovědní lhůty tato kauce propadá a nevrací se.



MŠ si vyhrazuje právo úpravy výše školného a zájemce o této změně v předstihu informovat.

Trvání smluvního vztahu

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od .................................do ....................................... .



5.

Zájemce má právo ukončit smlouvu před uplynutím doby, na kterou je sjednána, pouze písemnou
výpovědí. Výpovědní lhůta běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc. Za dobu běhu výpovědní lhůty je zájemce povinen uhradit
řádnou výši školného poskytovateli.

Závěrečná ustanovení










Dítě se může ve školce vzdělávat pouze za platnosti a účinnosti této smlouvy.
Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze sjednat pouze formou písemných číslovaných
dodatků, podepsaných všemi smluvními stranami.
Zájemce podpisem potvrzuje, že si přečetl a souhlasí s Provozním řádem MŠ Sportík, který je
nedílnou součástí této smlouvy.
Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a
potvrzují ji svými vlastnoručními podpisy.
Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem nástupu do MŠ,
tj...............................................
Zájemce se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovaných osobních
údajů a prohlašuje, že byl ve smyslu zákona č.101/2000Sb. informován o zpracování osobních
údajů a souhlasí s jejich uchováním.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží
jedno vyhotovení.

V Horoměřicích dne: __________________________________

______________________________________
Ing. Kateřina Janků - Poskytovatel

Přílohy:
1. Provozní řád MŠ Sportík
2. Ceník služeb

______________________________________
Podpis zájemce

