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Smlouva o poskytování předškolního vzdělání
pro školní rok ………/………
I.
Smluvní strany
Dětská skupina – Žižkovská školička, Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600, PSČ: 130 00, v zastoupení
ředitelky školy Ing. Ireny Meisnerové
(dále jen škola)
a
zákonný zástupce dítěte:
Datum narození:
Trvale bytem:
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Trvale bytem:

II:
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je vymezení poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině, doba trvání a způsob ukončení
právních vztahů a ujednání o dodržování provozního řádu, to vše mezi školou a rodičem dítěte jako smluvními
stranami.
Služba je poskytována na základě financování v rámci Operačního programu Praha pól růstu. Zákonný zástupce dítěte
potvrzuje podpisem této smlouvy, že splňuje alespoň jedno z následujících kritérií pro využití této služby: je
zaměstnaný, vykonává podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledá, nebo je
zapojen v procesu vzdělávání či rekvalifikace.
Zákonný zástupce se zavazuje:
a) Seznámit se a dodržovat provozní řád dětské skupiny, zvláště pak:
-

-

řádně vyplnit kartu účastníka
v registrační kartě uvést telefonní kontakt na dva zákonné zástupce (popřípadě zákonným zástupcem
pověřenou osobu), kteří budou po dobu pobytu dítěte v dětské skupině nepřetržitě na uvedených telefonních
číslech k zastižení
sdělit případné zvláštní požadavky ohledně péče o dítě
dodržovat zákaz vnášení zvířat, věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Cimburkova 600/18, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 63831325
IZO: 102073309
RED_IZO: 600036146

-

tel.: 222782169 (kancelář)
tel./fax.: 222782585 (ekonomický odbor)
e-mail: reditelka@cimburacka.cz
datová schránka: g7h438p

dodržovat školní docházku
omlouvat dítě v případě absence (zákonný zástupce má povinnost v případě absence dítě omluvit do sedmi
kalendářních dnů, tzn. telefonicky nebo osobně sdělit důvod a délku absence, v případě absence delší než tři
týdny vyžaduje škola potvrzení od lékaře)

b) Neprodleně informovat školu v případě, že přestal splňovat kritéria pro využití této služby
c) Informovat o zdravotním stavu dítěte
d) V případě škod způsobených dítětem na majetku školy přebírá zákonný zástupce povinnost k jejich úhradě
Škola se zavazuje:
a) Poskytnout předškolní vzdělání a odpovídající péči v provozní době dětské skupiny.
b) V případě omezení provozní doby informovat zákonné zástupce v co možném nejkratším termínu.

III:
Odstoupení od smlouvy
a) Zákonný zástupce může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, písemnou formou. Odstoupení od smlouvy
je účinné od data uvedeného v oznámení o odstoupení od smlouvy, nejdříve však dnem doručení tohoto
oznámení škole.
b) Škola může odstoupit od smlouvy v případě, že rodič dítěte přestane nadále splňovat kritéria pro využití této
služby
c) Škola může odstoupit od smlouvy v případě, že rodič dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušuje
Provozní řád dětské skupiny.
d) Škola může odstoupit od smlouvy v případě, že specifické potřeby dítěte přesahují možnosti školy (např. dítě
chronicky nemocné, dítě vyžadující služby přesahující rámec možnosti dětské skupiny, atd.).

IV.
Platnost trvání smlouvy:
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Platnost smlouvy je ohraničena délkou
školního roku odpovídajícímu danému školnímu roku, na který byla tato smlouva uzavřena. Každý školní rok se
uzavírá nová smlouva s platností na jeden školní rok.

V Praze dne:

V Praze dne:

___________________________________
Vlastnoruční podpis zákonného zástupce

_________________________________
Vlastnoruční podpis ředitelky školy

