
Mateřská škola KLUBÍČKO, školská právnická osoba (zkratka MŠK) 

Školní náměstí 1, 318 00 Plzeň, telefonní číslo: 377 387 009; e-mail: lenka@ms-klubicko.cz 

zastoupená zřizovatelkou Lenkou Švarcovou 

a 

zákonní zástupci dítěte 

MATKA  

jméno a příjmení: ………………………………………………………….................................................................... 

 

OTEC 

jméno a příjmení: ………………………………………………………….................................................................... 

 

uzavírají 

 

SMLOUVU O PŘEDŠKOLNÍ VÝUCE na období 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021 

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………................................................, 

 

Datum narození ………………............................................................................................................... 

 

 

Mateřská škola KLUBÍČKO (MŠK): 

 pracuje v souladu se Školním vzdělávacím programem „Náročná láska – řád a jistota“ a vychází 
z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vydaného MŠMT ČR; 

 zajišťuje kvalitní předškolní vzdělávání s nadstandardem směřujícím k přirozené kontinuitě 
vzdělávání na ZŠML; 

 zajišťuje vysoký nadstandard v oblasti přípravy dětí v cizím jazyce – angličtině; 

 zodpovídá za děti od doby, kdy je učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného 
zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je učitelka mateřské školy předá 
zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě;  

 zajišťuje vstřícný přístup pedagogických pracovníků k dětem a pozitivní komunikaci s rodiči      
ve prospěch rozvoje dítěte; 

 informuje zákonné zástupce o všech důležitých akcích a sděleních, a to formou webových 
stránek školy, nástěnky, elektronické komunikace nebo individuálního setkání; 

 MŠK se řídí nařízením EU 2016/679  (GDPR) o ochraně osobních údajů, osobní údaje nebudou 
poskytovány žádné třetí osobě; 

 zajišťuje pitný režim a celodenní stravování v průběhu provozní doby. 

 

mailto:lenka@ms-klubicko.cz


Zákonný zástupce dítěte: 

 bude plnit zákonnou povinnost o povinném předškolním vzdělávání; 

 respektuje Školní řád MŠK, se kterým se seznámil; 

 poskytuje důležité informace, které mají vliv na děti (psychické, zdravotní, rodinné), aby 
pedagogičtí pracovníci mohli být nápomocni dětem; 

 poskytuje bezodkladně informace ohledně změn bydliště, telefonického a e-mailového spojení 
atd., aby bylo zabezpečeno okamžité spojení školy se zákonným zástupcem; 

 zavazuje se uhradit v plném rozsahu škody, které dítě úmyslně způsobí; 

 preferuje pozitivní komunikaci s pedagogickými pracovníky ve prospěch kvalitní výchovy, 
vzdělání a rozvoje dítěte. 

 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů podle nařízením EU 2016/679  (GDPR) o ochraně 

osobních údajů, jmenovitě se jedná o údaje bydliště a kontaktů (telefonní číslo, emailová 

adresa apod.), o jejichž případných změnách bude školu neprodleně informovat. 

 

Úhrada poplatků spojených s nadstandardním vzděláváním v MŠK (školné): 

 zákonný zástupce se zavazuje, že zaplatí školné ve výši 16.000 Kč za první pololetí (3.200 Kč     
za měsíc) do 15. září 2020, a částku 16.000 Kč za druhé pololetí (3.200 Kč za měsíc) do 31. ledna 
2021, a to převodem na bankovní účet mateřské školy číslo 7660222022/5500 (variabilní 
symbol je datum narození dítěte), nebo hotově na sekretariátu mateřské školy; 

 zákonný zástupce bere na vědomí, že školným finančně podporuje výchovu a vzdělávání, 
rozvoj a provoz školy;  

 v ceně školného je kvalitní příprava pro vstup do ZŠML, každodenní výuka anglického jazyka, 
1x za 14 dní odpolední Klubíčkohraní (keramika, vaření, malý vědec….), blok křesťanské 
výchovy a úhrada 1 – 2 kulturních akcí měsíčně včetně dopravy. 

 

Smlouva o předškolní výuce 

 smlouva končí k 30. 6. 2021; 

 smlouvu může ukončit zákonný zástupce dítěte dle vlastního rozhodnutí kdykoliv;  

 smlouvu může ukončit MŠK při nesplnění smluvního vztahu ve věci úhrady školného nebo        
dle školského zákona č. 561/2004 Sb., §35 a jeho pozdějších změn; 

 smlouva je vyhotovena ve dvou vydáních, přičemž každé smluví straně (Mateřská škola 
Klubíčko na straně jedné a zákonný zástupce dítěte na straně druhé) náleží jedno vyhotovení 
smlouvy; 

 zákonní zástupci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a tento smluvní vztah stvrdili 
svými podpisy. 

 

V Plzni dne ………………………………………….                                                                    Razítko 

 

 

---------------------------------------------------------------------               ---------------------------------------------------- 

      Podpisy obou zákonných zástupců dítěte                                     Lenka Švarcová, zřizovatelka 

                                                                                                                  


