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SMLOUVA O PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZCE, 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
Mateřská škola Minísek s.r.o. 
Spisová značka C 224763 vedená u Městského soudu v Praze 
Se sídlem: K hájovně 739/13, Libuš, 142 00 Praha 4 
IČ:  02878810 
DIČ:  CZ02878810 
Bankovní spojení:  Fio banka, a.s.  2801408486/2010 
Zastoupení:   Zuzana Koláčková Borovková, jednatelka 

(dále jen „MŠ“) 

 

a 

 

Rodiče 

Jméno rodičů nebo zákonných zástupců: 

 Matka Otec 

Jméno:    

Příjmení:   

Rodné číslo:   

Místo trvalého 
pobytu: 

  

 

(dále jen „rodiče, zákonní zástupci“) 

 

ve prospěch: 

 

Jméno dítěte: ________________________________________________________ 
    

Rodné číslo:   ________________________________________________________ 
         

 

 

 (dále jen „dítě“) 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. MŠ je společnost s ručeným omezeným založená podle práva České republiky, jejímž 
předmětem činnosti je Péče o dítě do tří let věku v denním režimu a Výroba, obchod a 
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

2. Rodiče mají dítě ve vlastní péči a mají zájem o poskytování služeb dle této smlouvy ve 
prospěch dítěte, a to od data uvedeného v přihlášce do MŠ. 
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II. Předmět smlouvy 

 

1. MŠ bude zajišťovat vzdělávání dítěte, čímž se myslí jeho předškolní vzdělávání 
v českém i anglickém jazyce a rozvíjení jeho individuality a samostatnosti na základě 
jeho schopností a dovedností. MŠ se zavazuje respektovat věk dítěte a veškeré zásady 
bezpečnosti při vzdělávání dítěte.  

2. Vzdělávání dítěte bude probíhat v prostorách sídla MŠ na výše uvedené adrese a 
v souladu se vzdělávacím plánem MŠ, který je k dispozici k nahlédnutí v MŠ. 

3. Rodiče souhlasí s procházkami dětí s personálem, které jsou součástí vzdělávání dětí, a 
které se budou konat v blízkém okolí MŠ. Dále pak rodiče souhlasí s výlety, které budou 
dopředu oznámeny, a to osobně nebo formou e-mailu, či uvedením na webových 
stránkách MŠ. 

 

III. Denní režim dítěte 

 

1. Rodiče si zvolí a v přihlášce uvedou frekvenci docházky dítěte do MŠ.  

2. Budoucí změnu frekvence docházky je možno provést výhradně písemně, a to 
písemnou Dohodou o změně frekvence docházky. 

3. Veškerá další pravidla a informace o denním režimu MŠ, způsobech změn v docházce, 
řádném omluvení absencí dítěte, kompenzacích nevyužitých dnů v docházce, otevírací 
době a provozu i mimo státní svátky, právech a povinnostech zákonných zástupců 
obsahuje Školní řád MŠ. 

 

IV. Školné, zápisné a stravné 

 

1. Rodiče se zavazují hradit řádně a včas školné a stravné ve výši, která je stanovena v 
aktuálním ceníku MŠ. Aktuální ceník školného a stravného je vždy k nahlédnutí v MŠ a 
na oficiálních internetových stránkách školy. 

2. Každý měsíc bude vystavena faktura na školné a stravné na měsíc následující. 

3. Fakturační období, fakturaci a úhradu plateb a s tím spojená práva a povinnosti rodičů a 
MŠ obsahuje Školní řád MŠ. 

 

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Pravidla docházky do MŠ, doba zahájení denní školní výuky, doba ukončení výuky, 
povinnosti rodičů při předání a převzetí dítěte, jakož i veškerá další práva a povinnosti 
jsou uvedeny a upraveny ve Školním řádu MŠ. 

2. Rodiče podpisem této smlouvy potvrzují, že se řádně seznámili se Školním řádem MŠ, a 
že se zavazují dodržovat pravidla v něm stanovená. Školní řád MŠ je kdykoli k 
nahlédnutí v MŠ, na webových stránkách nebo může být po požádání zaslán na e-
mailovou adresu rodiče. 
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3. Rodiče se zavazují plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas. Zejména 
se zavazují hradit zálohu, platby za školné, stravné a dodržovat ustanovení Školního 
řádu MŠ. 

4. MŠ se zavazuje plnit své vzdělávací povinnosti tak, aby při všech činnostech byla 
zajištěna maximální ochrana zdraví, bezpečnost dítěte a jeho zdravý vývoj a vzdělávání. 
MŠ se rovněž zavazuje informovat rodiče neprodleně o všech skutečnostech týkajících 
se dítěte, které by mohly negativním způsobem ovlivnit jeho budoucí bezproblémový 
psychický nebo fyzický vývoj. 

5. Rodiče jsou povinni nahlásit případné změny osobních údajů či zdravotního stavu dítěte, 
zejména pak jakékoliv jeho onemocnění. Do mateřské školy nebude přijato dítě 
s jakýmkoliv evidentním projevem nemoci tak, jak je uvedeno ve Školním řádu MŠ. 

6. Rodiče dítěte jsou při vstupu do objektu MŠ povinni dodržovat základní pravidla 
bezpečnosti a požární ochrany. Pokud bude rodiči dítěte v objektu MŠ způsobena 
jakákoli újma (nemajetková) či škoda (majetková), platí, že tyto nároky nejsou 
odpovědností MŠ a tato není povinna z těchto právních titulů rodiči dítěte hradit jakoukoli 
částku. Totéž platí pro další osoby, které mají vztah k dítěti a vstupují do objektu MŠ.  

 

 

VI. Doba platnosti smlouvy a možnosti její výpovědi 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. 

3. Tuto smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodů, a to výhradně 
písemnou formou.  

4. Výpověď musí být doručena druhé straně písemně a výpovědní lhůta začíná plynout od 
prvního dne následujícího kalendářního měsíce.  

5. Během výpovědní doby je docházka dítěte možná, nikoliv však nutná. Stravné ve 
výpovědní lhůtě bude hrazeno dle skutečné docházky. Kompenzace školného za 
docházku ve výpovědní lhůtě nebude provedena. 

 

 
 
 
 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami a ruší veškerá předchozí 
ujednání, prohlášení, smlouvy, návrhy, úmluvy a dohody, písemné či ústní, vztahující se 
k předmětu této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží vždy jedno vyhotovení 
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3. Smluvní strany prohlašují, že jsou úplně seznámeny s obsahem této smlouvy o školní 
docházce, že s ní souhlasí v jejích částech i celku, a že ji podepisují v plné vážnosti, 
nikoliv v naléhavé tísni. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

4. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná prvním dnem 
zahájení školní docházky dítěte dle přihlášky do MŠ. 

 
 

 
V _______________, dne____________    
 

 
 

Mateřská škola Minísek s.r.o.  Rodiče / Zákonní zástupci  
 
 
 

Matka ____________________________ 

podpis 

 

     

    ____________________________  Otec ____________________________ 

MŠ              podpis 
 
 

      

 

 
 
         
 


