
Smlouva o poskytnutí péče o dítě 

C.I.E.L. – Mateřská škola s.r.o. 

Se sídlem: Karlštejnská 1376, 252 28 Černošice 

IČO: 24152081 

zapsáno v rejstříku škol vedeném MŠMT 

Jednatelka: Jana Havrdová, Mgr. Hana Brožová 

(dále jen školka) 

a 

Zákonný zástupce/Zákonní zástupci 

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

Bytem 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dále jen „zákonný zástupce/ zákonní zástupci“) 

I. 

Prohlášení školky 

 C.I.E.L. - Mateřská škola s.r.o. je právnickou osobou vykonávající výchovně 
vzdělávací činnost pro děti školního a předškolního věku. C.I.E.L. - Mateřská škola 
s.r.o.  je zapsána v rejstříku škol od 1.3.2014 , IZO:  181055911, vedeným MŠMT. 

Zřizovatelem : C.I.E.L.-Mateřská škola s.r.o.  se sídlem Karlštejnská 1376, Černošice,    
IČO 24152081. 

 Denní program je zajišťován pověřenými kvalifikovanými pracovníky školky 

 

II. 

Přihláška dítěte do školky 

 Přihláška do školky je přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí. 

 Zákonný zástupce/Zákonní zástupci prohlašuje/prohlašují, že před podpisem této 
smlouvy školce předali jako přílohy této smlouvy a její nedílné součásti následující 



dokumenty: 

 Potvrzení od lékaře, že je dítě schopno docházky do školky platné ke dni 
podpisu této smlouvy 

 Kopii očkovacího, případně zdravotního průkazu 

 Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte ze školky  

 

III. 

Otevírací doba 

Školka nabízí celodenní program pro děti ve věku 2 let  – 7 let v době od pondělí do pátku od 
7.00 – 17.00 hodin v prostorách C.I.E.L.-Mateřská škola s.r.o.,  na adrese Karla Majera 93, 
Všenory.  Školka je otevřena celoročně  mimo letní prázdniny; letními prázdninami se rozumí 
termín prázdnin školních. 

 V případě zájmu o umístění alespoň 7 dětí může školka vyhlásit letní provoz od 7.00 
do max. 15.00 hodin – specifikace bude dle zájmu zákonných zástupců 

 Školka je uzavřena ve dnech českých státních svátků, o vánočních prázdninách, 
zpravidla do 5. 1. následujícího kalendářního roku 

 Na začátku každého školního roku, nejpozději však do 20. září dostane/dostanou 
zákonný zástupce/zákonní zástupci od školky přehled zavíracích dnů na celý školní 
rok. 

 

IV. 

Pobyt ve školce 

 Během pobytu ve školce zodpovídají za dítě pověření zaměstnanci školky. Školka 
uzavřela pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 5.000.000,-Kč.  Nestanoví-li zákon 
jinak, je odpovědnost školky omezena na tuto částku. 

 Pověření zaměstnanci školky přebírají a odevzdávají dítě odpovědné osobě 
v prostorách školky; odpovědnou osobou se rozumí zákonný zástupce/zákonní 
zástupci, případně jím/jimi výslovně pověřená osoba. 

 Bude-li vyzvedávat dítě jiná osoba než zákonný zástupce/zákonní zástupci, je třeba 
tuto skutečnost písemně sdělit zaměstnancům školky s udáním jména, příjmení a 
čísla občanského průkazu pověřené osoby. Školka má právo ověřit totožnost 



pověřené osoby, případně odmítnout vydání dítěte. 

 Zákonný zástupce/zákonní zástupci se zavazuje/zavazují dodržovat otevírací dobu 
školky uvedenou v čl. III této smlouvy a zároveň v rozsahu uvedeném v přihlášce do 
Mateřské školy, která je nedílnou součástí této smlouvy. Je-li zapotřebí péče o dítě 
mimo otevírací dobu školky případně mimo rozsah uvedený v přihlášce do Mateřské 
školy, která je nedílnou součástí této bez předchozí domluvy, účtuje školka za každou 
i započatou hodinu 140 Kč. 

 Za bezpečnost dítěte při cestě do školky a ze školky odpovídá/odpovídají zákonný 
zástupce/zákonní zástupci či jím/jimi pověřená osoba. 

 Je-li/Jsou-li zákonný zástupce/zákonní zástupci či jím/jimi pověřená osoba 
přítomen/přítomni na akcích pořádaných školkou, odpovídají za „své“ dítě. 

 Během pobytu ve školce a při všech akcích pořádaných školkou je dítě úrazově 
pojištěno do výše 5.000.000,-Kč. Nestanoví-li zákon jinak, odpovědnost školky je 
omezena na tuto částku. 

 

V. 

Nemoc, nepřítomnost ve školce 

 Během trvání nemoci (i rýma a kašel) není pobyt dítěte ve školce povolen. Školka si 
vyhrazuje právo vyloučit zjevně nemocné dítě na přechodnou dobu z docházky do 
školky. Školka se pokusí nabídnout individuální péči o nemocné dítě (za poplatek – 
ceník těchto služeb je k dispozici vždy u pověřeného zaměstnance). 

 Onemocní-li dítě či jeho rodinný příslušník nakažlivou chorobou, má/mají zákonný 
zástupce/zákonní zástupci povinnost školku neprodleně informovat. Školka si 
vyhrazuje právo vyloučit v takovém případě po konzultaci s lékařem na přechodnou 
dobu z docházky do školky i zdravé dítě. Školka se pokusí nabídnout individuální péči 
o dítě (za poplatek – ceník těchto služeb je k dispozici vždy u pověřeného 
zaměstnance). 

 Zákonný zástupce/Zákonní zástupci je/jsou povinen/povinni předložit školce po 
skončení nemoci dítěte lékařskou zprávu, včetně potvrzení o bezrizikovém 
navštěvování školky. 

 Zákonný zástupce/Zákonní zástupci bere/berou na vědomí, že školka nepodává 
dítěti žádné léky. Má-li dítě předepsány léky od lékaře, musí toto zákonný 
zástupce/zákonní zástupci doložit lékařskou zprávou. Školka odmítá jakoukoliv 
zodpovědnost v souvislosti s podáváním léků dítěti s tím, že pokud je nezbytné 



podávat jakékoliv léky během pobytu ve školce, musí zákonný zástupce/zákonní 
zástupci zajistit toto vlastními silami za případné nezbytné součinnosti školky. 

VI. 

Školné 

 Školné činí v případě docházky dítěte do školky v celodenním režimu 60.000 Kč 
(slovy: šedesáttisíc korun) ročně, resp. za období od 1. září do 30. června. Zákonný 
zástupce/Zákonní zástupci se zavazuje/zavazují platit školné v částce 6.000,- Kč za 
každý kalendářní měsíc na účet školky uvedený na informační tabuli a na webových 
stránkách pod VS, který zákonný zástupce/zákonní zástupci obdrží nejpozději do 
zahájení školního roku. 

 V případě, že dítě nebude navštěvovat školku v plném rozsahu, bude školné 
účtováno v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Zákonný zástupce/Zákonní zástupci 
se zavazuje/zavazují platit školné uvedené v příloze 1. za každý kalendářní měsíc na 
účet školky uvedený na informační tabuli a na webových stránkách pod VS, který 
zákonný zástupce/zákonní zástupci obdrží nejpozději do zahájení školního roku. 

 Školné se platí v plné výši uvedené shora i v případě nemoci či jiné nepřítomnosti 
(dovolená atd.) v daném kalendářním měsíci. 

 Ve školném není zahrnut poplatek za stravu poskytovanou ve školce. 

 Školné se platí za každý kalendářní měsíc dopředu nejpozději do 10. dne v 
kalendářním měsíci, za které je školné hrazeno a stravné se platí po ukončení 
kalendářního měsíce na základě vyúčtování dle skutečnosti.  

 V případě, že se dítě nebude moci stravovat v objednaném rozsahu, je 
zákonný/zákonní zástupce/i oprávněn/oprávněni informovat o této skutečnosti 
školku a to nejpozději do 7.30 hod. daného dne. V případě řádné omluvy nebude 
stravné školkou účtováno. 

Služby čerpané v souladu s čl. VII této smlouvy a čerpané nad rámec otevírací doby 
školky bez předchozí domluvy (čl.IV.) budou školkou účtovány vždy za předchozí 
kalendářní měsíc. Na tyto služby bude vystavena faktura se splatností 7 dní, případně 
budou placeny v hotovosti do 10. dne následujícího měsíce, ve kterém byly služby 
čerpány.  

V případě prodlení s platbou školného má školka právo požadovat zaplacení úroků 
z prodlení ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení. Další případné nároky 
školky tímto nejsou dotčeny. 

Školka si vyhrazuje právo změnit školné a poplatky za další poskytované služby 



(zájmové aktivity, stravné aj.) vždy k 1. září průběžného roku. O této skutečnosti bude 
informovat zákonného/zákonné zástupce nejpozději do 15. 7. průběžného roku. 

VII. 

Jiné služby 

 Školka nabízí jako jinou další službu také péči o dítě mimo otevírací dobu školky 
uvedenou v čl. III. této smlouvy, a to v tzv. večerním klubu denně od 18.00 do 20.00 
hodin (večerní klub) v prostorách školky (večerní klub). 

 Cena za každou i započatou hodinu v rámci hlídání mimo otevírací dobu školkou 
(včetně večerního klubu), vyjma péče o dítě mimo otevírací dobu školky bez 
předchozí domluvy ve smyslu čl. IV. této smlouvy, činí 150 Kč. Částka za hlídání dítěte 
mimo otevírací dobu školky, včetně péče o dítě mimo otevírací dobu školky bez 
předchozí domluvy ve smyslu čl. IV. této smlouvy, je splatná vždy zpětně za uplynulý 
kalendářní měsíc, a to ve lhůtě do 10. dnů. 

 Školka nabízí v odpoledních hodinách dále zájmové aktivity pro děti – kroužky s tím, 
že jejich seznam, včetně jejich ceny pro období vždy od září do června každého 
kalendářního roku bude ve školce k dispozici na informační tabuli a na webových 
stránkách, a to vždy nejpozději do 20. září. Každý tento kroužek bude placen 
individuálně. 

 

VIII. 

Trvání smlouvy 

 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s platností od jejího podpisu a s 
účinností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Pokud nedojde k písemnému vypovězení 
smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran nejméně 1 kalendářní měsíc před ukončením 
doby platnosti, prodlužuje se smlouva do 31. 8. následujícího kalendářního roku. 

 Je-li/Jsou-li zákonný zástupce/zákonní zástupci v prodlení s platbou školného či 
dalších plateb ve smyslu této smlouvy déle než 30 dnů, má školka právo tuto smlouvu 
vypovědět. Školka je dále oprávněna vypovědět tuto smlouvu vždy k 30. 6. každého 
kalendářního roku bez udání důvodů písemnou formou. 

 Zákonný zástupce/Zákonní zástupci může/mohou vypovědět tuto smlouvu kdykoliv 
bez udání důvodů písemnou formou. 

 Výpovědní lhůta obou smluvních stran činí 1 měsíc s tím, že výpovědní lhůta počíná 
běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 



IX. 

Ostatní ujednání 

 Obě smluvní strany se dohodly, že veškerou korespondenci si budou doručovat 
formou elektronické pošty nebo doporučených dopisů na níže uvedené adrese. 
Výpověď smlouvy musí být zaslána formou doporučeného dopisu, případně jinou 
písemnou prokazatelnou formou (např. kurýrem apod.). V případě změny adresy pro 
doručování či změn týkajících se e-mailové adresy či telefonního čísla jsou obě strany 
povinny se navzájem neprodleně informovat. 

 V případě nepřevzetí doporučeného dopisu se dopis považuje doručený 14. dnem 
uložení na poště. 

 Adresy a kontakty platné ke dni uzavření smlouvy: 

 

C.I.E.L. - Mateřská škola s.r.o. 

Karlštejnská 1376 

252 28 Černošice 

Mobilní telefony: 604 801 942 

E-mail: mshobik@seznam.cz 

Zákonný zástupce/Zákonní zástupci: 

Telefon:  

E-mail:  

Adresa/Adresy pro doručování: 

 

 

 

 

 

 

 



X. 

Závěrečná ustanovení 

 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

 Všechny změny této smlouvy vyžadují písemnou formu, a to formu písemných po 
sobě očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.  

 Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom 
výtisku. 

 Shodnou vůlí s touto smlouvou potvrzují zúčastněné strany svými podpisy. 

 

V .......................................... dne………………………………………. 

 

za C.I.E.L. - Mateřská škola s.r.o.  za dítě - zákonný zástupce/ zákonní zástupci 

 

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

      ………………………………………………………………………….. 


