Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Přírodovědná školka Rybička
Benátská 4
128 43 Praha 2

Smlouva o poskytování předškolního vzdělávání
a služeb péče o dítě;
v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Sídlo fakulty: Albertov 6,128 43 Praha 2
IČO:
00216208
DIČ:
CZ00216208
zástupce:
Mgr. Petra Černá, ředitelka Přírodovědné školky Rybička,
Sídlo školky: Benátská 4, 128 43 Praha 2
(dále jen “fakulta“)

a

nar.

……………………………………………………………………………………
bytem:

……………………………………………………………………………………
(dále jen „zákonný zástupce“)
Jméno dítěte:....................................................................... , nar. ......................................
(dále jen „dítě“)
uzavírají při využití pravidel stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen
„školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,
tuto Smlouvu o poskytování předškolního vzdělávání a služeb péče o dítě (dále jen
„smlouva“).
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta provozuje Přírodovědnou školku Rybička.
Tato smlouva navazuje na výběrové řízení, do něhož dal zákonný zástupce přihlášku a jehož
výsledkem bylo přijetí dítěte k docházce do Přírodovědné školky Rybička. Pokud smlouva
nebude uzavřena do 25. 5. 2017, fakulta nabídne umístění ve školce jinému dítěti, resp. jeho
zákonným zástupcům.

Základním dokumentem pro činnost Přírodovědné školky Rybička (dále jen „školka“) je
Školní řád Přírodovědné školky Rybička (dále jen „školní řád“), který je zpracován v
souladu s příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy, včetně zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a který je povinen zákonný zástupce dodržovat v průběhu
docházky dítěte do školky. Uvedený školní řád řeší provoz školky, docházku,
odpovědnosti i zásady školného a stravování dětí, péči o zdraví a bezpečnost dětí,
zacházení s majetkem školky a práva a povinnosti dítěte, zákonných zástupců a
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spolupráci školky se zákonnými zástupci. Zákonný zástupce podpisem této smlouvy
potvrzuje, že byl se školním řádem seznámen. Fakulta uveřejní školní řád na místě
přístupném ve vstupním prostoru školky. V případě změn ve školním řádu školka
upozorní zákonné zástupce na tyto změny.
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Tato smlouva upravuje podmínky pobytu dítěte ve školce.
2. Školka je provozována na adrese Benátská 4, 128 43 Praha 2, v období září –
červen v pracovních dnech v době od 8 do 17 hodin, v době letních prázdnin
zveřejní školka termíny a čas provozu s dostatečným předstihem.
3. Školka se touto smlouvou zavazuje poskytovat dítěti péči a předškolní
vzdělávání v souladu se školním vzdělávacím programem platným pro
mateřské školy s přihlédnutím ke specifiku přírodovědného zaměření (Školní
vzdělávací program „Jako ryba ve vodě“). Školní vzdělávací program je
zveřejněn na místě přístupném ve vnitřním prostoru školky. Školka se dále
zavazuje poskytovat dítěti stravování a pitný režim.
4. Docházka je touto smlouvou sjednána
na 5 pracovních dnů v týdnu
ANO / NE1
na 3 pracovní dny v týdnu
ANO / NE1
na 2 pracovní dny v týdnu
ANO / NE1
5. Zákonný zástupce se zavazuje dodržovat školní řád a podílet se na úhradě
nákladů školky formou platby školného a stravného, úrazového připojištění
dětí, případně dalších nákladů spojených s aktivitami pro děti nad rámec
běžného programu školky, a to na příslušné období školního roku, ve
stanovené výši a ve stanovených termínech. Zákonný zástupce je povinen
dodržovat termíny úhrady i v případě nepřítomnosti dítěte ve školce. Pokud
zákonný zástupce opakovaně (2x) porušuje školní řád pozdním vyzvedáváním
dítěte, může být po rodiči požadováno finanční vyrovnání (Dohlídání dítěte za
úplatu).
6. Školka se zavazuje získané finanční prostředky na školné použít ke zkvalitnění
výchovy a vzdělávání a služeb péče o děti a stravné použít na zajištění
stravování dítěte.
7. Zákonný zástupce je povinen hlásit každou změnu týkající se osobních údajů,
kontaktních údajů i změnu zdravotního stavu dítěte, bližší podrobnosti jsou
uvedeny ve školním řádu.
8. Zákonný zástupce je povinen zajistit předání a vyzvednutí dítěte v souladu se
školním řádem zaměstnanci školky. Pokud zákonní zástupci nezajistí
vyzvednutí dítěte do ukončení provozní doby školky, bere zákonný zástupce
na vědomí, že učitelka má právo kontaktovat orgán sociálně právní ochrany
dětí.
9. Zákonný zástupce má povinnost hradit školné a stravné a případné další
plnění stanovené touto smlouvou.
10. Zákonný zástupce, který je v pracovním poměru či pracovně-právním vztahu
k Univerzitě Karlově nebo její součásti (forma PS, DPP, DPČ), a je zároveň
1
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podpořenou osobou z hlediska poskytované dotace: „Zajištění provozu
Přírodovědné školky Rybička PřF UK“ č. projektu OPZ/1.2/036/0001366, je
povinen v dostatečném časovém předstihu (nejméně 2 měsíce) písemně
informovat ředitelku školky o ukončení pracovně-právního vztahu. V případě,
že tak neučiní, je povinen plně hradit veškeré vícenáklady spojené s pobytem
dítěte ve školce včetně finančního postihu, kterému může být tímto vystavena
fakulta jako příjemce přidělené dotace. Zákonný zástupce je rovněž povinen
poskytovat vedení školky informace potřebné k administraci výše uvedené
dotace.
11. Školka bude informovat zákonného zástupce o pokrocích, rozvoji a o chování
dítěte, o podmínkách poskytování vzdělávání a případných změnách těchto
podmínek a o změnách v personálním složení.
12. Při přípravě a vydávání jídel je školka povinna postupovat podle příslušných
hygienických zásad a pravidel daných platnou právní úpravou. Školka zároveň
zajišťuje v průběhu celého dne pitný režim dětí.
13. Postup pečující osoby při výskytu příznaků onemocnění u dítěte upravuje
Školní řád.
Článek II.
Doba plnění a zánik smluvního vztahu
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 8. 2018 s tím, že docházka dítěte do
školky bude zahájena 4. 9. 2017.
2. Zahájení docházky dítěte je podmíněno splněním těchto podmínek:
a. uzavření této smlouvy včetně vyplnění příloh,
b. uhrazení všech pohledávek vůči školce: především uhrazení školného
dle splátkového kalendáře (čl. III odst. 1) a uhrazení zálohy na stravné
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
3. Smluvní vztah může být dohodou smluvních stran prodloužen na období dalšího
školního roku, pokud lze tomuto požadavku zákonného zástupce ze strany školky
z kapacitních důvodů vyhovět.
4. Smlouva zaniká v těchto případech:
a)
Rozhodne-li ředitelka školky o ukončení předškolního vzdělávání, a to
(po předchozím písemném upozornění oznámeném zákonnému
zástupci dítěte) z důvodu, že
aa) zákonný zástupce závažným způsobem nebo opakovaně porušuje
pravidla stanovená ve školním řádu a/nebo opakovaně narušuje provoz
školky,
ab) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní
předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
ac) pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání ve školce byla stanovena
zkušební doba pobytu a během zkušební doby se ukáže, že dítě dosud
není zralé na pobyt ve školkovém kolektivu (např. potřebuje plenky,
nemá základní sebeobslužné návyky, nedorozumí se s učitelkami a
vrstevníky), nebo pokud lékař nebo školské poradenské zařízení
v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším
vzděláváním,
ad) je-li dítě nezvladatelné v kolektivu, soustavně narušuje režim,
dopouští se fyzických útoků apod.
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ae) zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání ve školce (dále jen
„školné“) nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona)
(dále jen „stravné“) ve stanoveném termínu a nedohodne předem jiný
termín úhrady,
af) dnem ukončení pracovního poměru či pracovně právního vztahu (PS,
DPČ, DPP) zákonného zástupce, který je zároveň podpořenou osobou
z hlediska přidělené dotace, tímto dnem je ukončena docházka dítěte do
školky. Docházka dítěte není ukončena, pokud na zrušený pracovní
poměr či pracovně-právní vztah navazuje jiný poměr či vztah, nebo
pokud byl ukončen vztah či poměr, který byl souběžný s jiným poměrem
či vztahem.
V případech uvedených v písm. aa) až af) tohoto článku smlouvy zaniká smluvní
vztah dnem uvedeným v písemném rozhodnutí.
b)

c)

Zákonný zástupce může vypovědět smlouvu bez udání důvodu
s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet první den
kalendářního měsíce po doručení výpovědi školce.
Fakulta je oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud bude zákonný
zástupce v prodlení s úhradou splatného školného a/nebo zálohy na
stravné déle než 20 kalendářních dnů.

Článek III.
Výše školného a způsob platby
1. Zákonný zástupce je povinen hradit školné bezhotovostním způsobem na účet
č. 38533021/0100, variabilní symbol 500914823. Do poznámky uvádějte, prosím,
jméno dítěte a slovo „školné“. Školné se hradí měsíčně podle tohoto splátkového
kalendáře:
a. do 15. 6. 2017 školné na měsíc září 2017,
b. do 15. 7. 2017 školné na měsíc říjen 2017
c. do 15. 8. 2017 školné na měsíc listopad 2017,
d. do 15. 9. 2017 školné na měsíc prosinec 2017,
e. do 15. 1. 2018 školné na měsíc leden, únor, březen a duben 2018,
f. do 15. 2. 2018 školné na měsíc květen 2018,
g. do 15. 3. 2018 školné na měsíc červen 2018.
2. Výše měsíčního školného je pro období září 2017 – červen 2018 stanovena na
a. 3 000 Kč při docházce dítěte 5 pracovních dnů v týdnu,
b. 2 000 Kč při docházce dítěte 3 pracovní dny v týdnu,
c. 1 500 Kč při docházce dítěte 2 pracovní dny v týdnu.
3. Úrazové připojištění dítěte, výlety a další aktivity nad rámec běžného programu
bude zákonný zástupce hradit zvlášť dle instrukcí školky k dané akci. Během
letních měsíců (červenec, srpen) z důvodu konání letní příměstské školky je
školné hrazeno pouze za příslušný týden, který děti využijí. Výše letního školného
a termíny letního provozu školky budou zveřejněny s dostatečným předstihem.
Článek IV.
Výše stravného a způsob platby
1. Stravné je splatné zálohově ve výši 1600 Kč/měsíc k 10. dni kalendářního měsíce
předcházejícímu měsíci, za který je stravné hrazeno. Bezhotovostní platby se
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hradí na účet č. 38533021/0100, s variabilním symbolem: 500913769. Do
poznámky uveďte, prosím, jméno dítěte a slovo „stravné“.
2. V případě, že dítě není odhlášeno ze stravného nejpozději v den odběru stravy do
7,30 hodin, konkrétního dne, zavazuje se zákonný zástupce uhradit cenu
stravného v plné výši; zákonný zástupce má nárok toto jídlo odebrat. Vyúčtování
stravného je prováděno hospodářkou školky na konci každého kalendářního
měsíce dle předem omluvené nepřítomnosti dítěte.
3. Stravné se platí ve výši 80 Kč za celodenní menu zahrnující dopolední
přesnídávku a odpolední svačinu, oběd a pitný režim. Cena dopolední
přesnídávky, rovněž odpolední svačiny je stanovena na 12 Kč. V ceně stravného
je zahrnuto i dovozné ve výši 10,50 Kč/den/dítě. Dovozné je rozpočítáno na plně
obsazenou kapacitu školky na základě smluvně stanovených dnů docházky a
hradí se i v případě, že je dítě včas odhlášeno z rezervačního systému.
4. Při změně cen stravy ze strany dodavatele stravy nebo zajišťování dopoledních
přesnídávek a odpoledních svačin svépomocí, v případě zdražení potravin,
energií, služeb, při zvýšení DPH a dalších nárůstech cen souvisejících
s dodávkou stravy má školka právo na úpravu ceny stravného a výši zálohy,
zákonný zástupce musí být o změně předem informován a změna musí být řádně
odůvodněna.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze dále měnit nebo upravovat pouze písemnými dodatky podepsanými
oběma smluvními stranami.
3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním
přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek, a potvrzují ji svými vlastnoručními podpisy.
4. Zákonný zástupce prohlašuje, že byl ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.
informován o nakládání s osobními údaji a souhlasí s jejich zpracováním pro účely
plnění této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž školka obdrží 2 vyhotovení a
zákonný zástupce 1 vyhotovení.
V Praze dne ………………….

V Praze dne ……………….

………………………………….
zákonný zástupce

..………………………………
ředitelka školky
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Příloha č. 1

Dohoda o docházce dítěte do Přírodovědné školky Rybička
od 4. 9. 2017 do 31. 8. 2018
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Přírodovědná školka Rybička
Benátská 4, 128 43 Praha 2
zastoupená ředitelkou Mgr. Petrou Černou
a
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(zákonný zástupce dítěte)
se na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů
dohodli
Jméno dítěte:......................................................................
bude Přírodovědnou školku Rybička navštěvovat2:
• celodenně a každodenně
• pouze v následující dny....................................................
• pouze dopoledne
Tato dohoda platí:
• do 30. 6. 2018
• do..................................................
V Praze dne ………. ……2017
…………………………………
zákonný zástupce
2

………………………………...
ředitelka školky

nehodící se škrtněte
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Příloha č. 2

Udělení souhlasu

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Přírodovědná školka Rybička
Benátská 4, 128 43 Praha 2
zastoupená ředitelkou Mgr. Petrou Černou
a ………………………………………………………………………………………………………
(zákonný zástupce dítěte)
V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů uděluji Přírodovědné
školce Rybička souhlas se zpracováním osobních údajů, obrazových záznamů, videozáznamů a
audiozáznamů
mé dcery/mého syna ….........................................……narozené/ho………………..……,
pro účel prezentace školky v budově školky, na webových stránkách školky, prezentačních
materiálech a masových médiích po dobu docházky i následujících pět let po ukončení vzdělávání
v naší školce.
Podpis:……………………..
Dávám svůj souhlas k tomu, aby naše dítě mohlo aktivně užívat venkovní herní prvky určené převážně
pro děti od 3 let věku, a to na zahrádce školky i na dalších veřejných dětských hřištích.
Podpis:……………………..
Poskytuji svůj souhlas k tomu, aby v prostorách školky mohlo být krátkodobě manipulováno
s otevřeným ohněm (plamen svíčky – př.: adventní věnec, přírodovědné pokusy) za dodržení
bezpečnostních opatření.
Podpis:……………………..
Souhlasím s tím, aby mé dítě po náležitém poučení a za dohledu kvalifikované osoby manipulovalo se
zvířaty chovanými ve školce. Beru na vědomí a souhlasím s možnými riziky (kousnutí, škrábnutí,
klovnutí), která mohou zvířata způsobit dítěti při neopatrném zacházení.
Podpis:……………………..
Dávám svůj souhlas, aby se mé dítě v rámci pobytu ve školce mohlo pohybovat za dohledu
kvalifikované osoby i v areálu botanické zahrady; beru na vědomí výskyt jedovatých rostlin či jiná
nebezpečí plynoucí z návštěvy prostor přístupných veřejnosti.
Podpis………………………
Souhlasím s tím, že při akcích pořádaných školkou pro rodiče a děti přebírají zodpovědnost za své
dítě rodiče, případně další doprovázející osoby zmocněné rodiči.
Podpis:……………………..
Souhlasím s tím, aby učitelka měla v případě potřeby přístup do osobních věcí mého dítěte
Podpis:……………………..
Souhlasíme se školním řádem Přírodovědné školky Rybička a zavazujeme se jej dodržovat.
Podpis:……………………..

Souhlasím se všemi výše zmíněnými aktivitami
V Praze, dne…………………………..

Podpis:…………………….
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K této smlouvě prosím dodejte kopii kartičky zdravotní pojišťovny vašeho dítěte.
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