
 

Smlouva o poskytování předškolní výchovy / školní výuky 

 
Poskytovatel 

Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. 

 IČ: 46577742 

 

Registrace 

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové 

 oddíl C, vložka 21769 

Krajský úřad Pardubického kraje  

 mateřská škola IZO 169100740, Č.j. KrÚ 19531/2005 OŠMS   

 školní družina IZO 169101266 

 školní jídelna – výdejna IZO 169101274  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) 

 základní škola IZO 151036608 

 

Sídlo a provozovna 

 Pardubice, Školní náměstí 37, PSČ 533 51 

 

Bankovní spojení 

 2300350693/2010, Fio banka, a.s. 

 

Za společnost 

 Mgr. Klára Svobodová, jednatel 

 

 

 

Objednatel 

Jméno: 

Příjmení: 

Adresa: 

 

Dítě, jehož předškolní výchova nebo školní výuka je předmětem této smlouvy 

Jméno: 

Příjmení: 

 

 

Osoby oprávněné převzít dítě od poskytovatele 

1) Objednatel: 

2) Otec dítěte a matka dítěte: 

3) Jiná osoba dle článku IV. 



Poskytovatel a objednatel uzavírají smlouvu v následujícím znění: 

 

I. Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli ode dne účinnosti smlouvy 

• předškolní výchovu dítěte s rozšířenou výukou anglického jazyka (dále jen „předškolní 

výchova“), 

nebo 

• školní výuku dítěte s výukou některých předmětů v anglickém jazyce, případně ve španělském 

jazyce  v rozsahu dle specifikace příslušného rozhodnutí MŠMT (dále jen „školní výuka“),  

a objednatel se zavazuje za předškolní výchovu nebo školní výuku řádně platit, jakož i dodržovat 

všechny ostatní povinnosti, které mu vyplývají z této smlouvy a z provozního řádu. 

 

II. Obsah a rozsah předškolní výchovy / školní výuky 

Předmětem této smlouvy je  

• poskytování předškolní výchovy dítěti předškolního věku zahraničními a českými učiteli 

kvalifikovanými pro práci s dětmi předškolního věku za podmínek stanovených touto 

smlouvou a příslušnými právními předpisy 

nebo 

• poskytování ročních cyklů školní výuky dítěti školního věku zahraničními a českými učiteli 

kvalifikovanými pro práci s dětmi školního věku za podmínek stanovených touto smlouvou a 

příslušnými právními předpisy;  

poskytovatel jako subjekt, který je na základě rozhodnutí MŠMT zapsán v rejstříku škol dle zákona č. 

561/2004 Sb., o školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen 

„školský zákon“), IZO 151036608, poskytuje služby na základě tohoto zákona.  

 

III. Určení výše a způsobu úhrady školného 

a) Smluvní strany si tímto sjednávají cenu za předškolní výchovu / školní výuku (dále jen „školné“) za 

jeden školní rok ve výši a intervalech úhrad dle specifikace v čl. VI. a XI. této smlouvy. Školné se 

objednatel zavazuje řádně hradit způsobem stanoveným touto smlouvou či platebním kalendářem.  

b) Cena učebnic, učebních textů a školních potřeb výslovně neuvedených v seznamu dle § 27 

školského zákona není ve školném zahrnuta. 

c) Školné je jako takto označená platba splatné k prvnímu dni sjednaného intervalu úhrady na účet 

poskytovatele s tím, že jako variabilní symbol lze vždy uvést datum narození dítěte; v případě více 

dětí narozených v jeden den je objednatel povinen platby dále rozlišit. 

d) Školné je objednatel povinen hradit i za dobu, kdy dítěti není po dobu platnosti smlouvy předškolní 

výchova / školní výuka poskytována. 

 

IV. Odpovědnost za dítě 

Poskytovatel nese dle příslušných právních předpisů odpovědnost za dítě a za škodu dítětem 

způsobenou od okamžiku, kdy mu je dítě předáno, až do okamžiku, kdy dítě předá zpět objednateli, 

rodiči nebo osobě, která se prokáže důvěryhodnou plnou mocí rodiče dítěte k jeho vyzvednutí, pokud 

není ve článku XI. nebo na základě samostatného písemného ujednání dohodnuto jinak. 

Předáním poskytovateli se rozumí osobní fyzické převzetí dítěte učitelem nebo jinou osobou, která je 

k převzetí dítěte určena poskytovatelem, za podmínky, že tato osoba s převzetím dítěte souhlasí. 

Pro předání dítěte zpět se ustanovení tohoto článku použijí přiměřeně.  

V případě dítěte školního věku, u kterého objednatel nepožaduje osobní předání, nese poskytovatel 

odpovědnost za dítě a škodu dítětem způsobenou do okamžiku, kdy dítě opustí areál školy.  

 



V. Stravování a mimořádné aktivity 

a) Poskytovatel je oprávněn poskytovat či zajišťovat v rámci své činnosti stravování formou distribuce 

jídel dodaných jinými subjekty. Zajištění stravování a jeho cena jsou předmětem zvláštního ujednání. 

b) Veškeré mimořádné aktivity v souvislosti s poskytováním předškolní výchovy nebo školní výuky je 

poskytovatel povinen s objednatelem předem projednat; objednatel se zavazuje zvlášť zaplatit úhradu 

za všechny mimořádné aktivity, se kterými vyjádřil souhlas, v termínu a způsobem, který jemu nebo 

jiné osobě uvedené v čl. IV. sdělí poskytovatel. 

 

VI. Trvání smlouvy 

a) Tato smlouva nabývá platnosti jejím uzavřením; nabytí účinnosti smlouvy je vázáno na odkládací 

podmínku, kterou je přijetí dítěte k předškolní výchově nebo školní výuce.  

b) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s účinností do konce školního roku následujícího po 

přijetí dítěte k předškolní výchově nebo školní výuce. 

c) Neoznámí-li objednatel nejpozději do 31. května roku následujícího po přijetí dítěte k předškolní 

výchově nebo školní výuce, že dítě nebude pokračovat v předškolní výchově nebo školní výuce u 

poskytovatele, smlouva se prodlužuje o další školní rok. Pokud dítě bude přijato pro následující školní 

rok ke školní výuce u jiného poskytovatele, smlouva končí uplynutím běžného školního roku. 

d) Poskytuje-li poskytovatel objednateli předškolní výchovu dítěte a dítě bude poskytovatelem přijato 

pro následující školní rok ke školní výuce, předpokládá se bez dalšího, že obsah smlouvy se změnil 

tak, že jejím předmětem je namísto poskytování předškolní výchovy školní výuka s cenou školného za 

školní výuku dle sazby pro daný školní rok.  Žádný dodatek ke smlouvě se neuzavírá. 

e) Ustanovení čl. VI. písm. a) až d) se použijí v případě, že v čl. XI. není výslovně dohodnuto jinak. 

f) Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. Školní rok se člení na období 

jedenácti měsíců poskytování předškolní výchovy, případně deseti měsíců školního vyučování, a 

období školních prázdnin.  

g) V rámci poskytování předškolní výchovy nebo školního vyučování může ředitel školy ze závažných 

důvodů vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

 

VII. Podmínky výpovědi nebo předčasného ukončení smlouvy  

a) Objednatel může smlouvu ukončit před uplynutím doby, na kterou je sjednána, pouze písemnou 

výpovědí; výpovědní doba běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.  

b) Řádná výpovědní lhůta pro účely této smlouvy činí pro objednatele dva kalendářní měsíce; řádná 

výpovědní lhůta ze strany poskytovatele se řídí ustanovením § 1999 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb. 

c) Za celou dobu běhu výpovědní lhůty je objednatel povinen uhradit školné; při výpovědi ze strany 

poskytovatele pouze za období do ukončení poskytování předškolní výchovy nebo školní výuky. 

d) Poskytovatel je dále oprávněn vypovědět smlouvu před uplynutím doby, na kterou je sjednána, 

pouze za podmínek stanovených v čl. VIII. smlouvy, dále při neposkytnutí údajů osobní povahy 

objednatelem, k jejichž evidenci je poskytovatel povinen, či omezení nakládání s nimi nad rámec 

oprávněných potřeb poskytovatele; též při nedodržení požadavků dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., 

nebo na přímé doporučení lékaře nebo pověřeného školského poradenského zařízení. 

 

VIII. Sankce  

a) Ustanoveními o sankcích není dotčeno právo poskytovatele na úhradu dlužného školného.  

b) V případě prodlení s úhradou školného dle čl. III. či úhrad za jiné aktivity dle čl. V. je poskytovatel 

oprávněn požadovat  smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 

c) V případě, že by objednatel byl v prodlení s úhradou školného nebo jeho příslušenství nebo úhrady 

za mimořádné aktivity či jiné platby včetně jejich příslušenství déle než 30 kalendářních dnů, je 

poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby (§ 1998 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb.). 

Ustanovení čl. VII. odstavce b) se v tomto případě nepoužije. 

 



IX. Ostatní ujednání 

a) V případě, že je dítě nemocné, poskytovatel je k předškolní výchově nebo školní výuce nepřevezme. 

Dítě se považuje za nemocné, pokud vykazuje příznaky zdravotních obtíží neslučitelných s 

poskytovanou výchovou či výukou. O tom, zda je dítě nemocné, je oprávněna s konečnou platností 

rozhodnout osoba pověřená převzetím dítěte, případně osoba pověřená péčí o dítě nebo vyučující. 

b) Účastníci smlouvy se mohou na základě písemného dodatku ke smlouvě dohodnout na 

samostatném příchodu a/nebo odchodu dítěte do/ze školy bez doprovodu osoby uvedené v čl. IV; 

příslušná ustanovení čl. IV. se v takovém případě nepoužijí. 

c) Poskytovatel má právo upravit vlastní provoz zařízení, v němž realizuje předškolní výchovu či 

školní výuku, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými 

pracovníky, jakož i podrobnější podmínky provozu školských zařízení dle čl. II. a následujících této 

smlouvy, v provozním řádu poskytovatele. 

d) Objednatel je povinen na vyzvání ředitele školy, jednatele společnosti či jiné pověřené osoby se 

osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte a případně sám 

informovat ředitele školy, jednatele společnosti či kteroukoliv pověřenou osobu o změnách zdravotní 

způsobilosti dítěte a jiných závažných skutečnostech, které by mohly předškolní výchovu nebo školní 

výuku ovlivnit. 

e) Objednatel je povinen seznámit se se školním řádem, řídit se jím a soustavně věnovat pozornost 

sdělením pověřených osob i informacím na webových stránkách poskytovatele, příp. příslušné 

nástěnce. 

f) Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli  v rámci samostatného ujednání údaje osobní 

povahy, k jejichž evidenci je tento zejména dle § 28 školského zákona povinen, případně další údaje 

nezbytné k zajištění předmětu smlouvy; bere na vědomí a souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával 

po dobu smluvního vztahu a nezbytnou dobu po jeho skončení poskytnuté osobní údaje, a to v 

potřebné a zákonem upravené míře s tím, že má právo v rámci samostatného ujednání zvlášť vymezit 

způsob a rozsah nakládání s údaji osobní povahy. 

g) Objednatel bere na vědomí, že účetním obdobím poskytovatele je kalendářní rok. Pokud objednatel 

výslovně neurčí jinak, použije poskytovatel přijatou úhradu vždy na úhradu nejstarší pohledávky. 

h) Smluvní vztahy a jiná práva či povinnosti smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí 

příslušnými právními předpisy. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

a) Tuto smlouvu se vyhotovuje ve dvou originálních vyhotoveních, po jednom pro každou ze stran. 

b) Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky. 

 

XI. Zvláštní ujednání  

a) Předmětem této smlouvy v době jejího uzavření je ve smyslu čl. II. této smlouvy 

 předškolní výchova s ročním školným    ____________  Kč 

 školní výuka s ročním školným      ____________  Kč 

b) Měsíční úhrada do celkové výše ročního školného:    ____________  Kč  

c) S dopravou dítěte firemním vozidlem poskytovatele   souhlasím  nesouhlasím 

 

c) Ostatní ujednání:  _____________________________________________________________ 

d) Den přihlášení dítěte: ______________ 

      

V Pardubicích dne: _______________ _________________ ________________________ 

        datum   objednatel  poskytovatel 


