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Lesní mateřská škola a komunitní klub Pecka 
z.s. 

sídlem: Trojanovice 894 

IČ: 17430348 

jednající osoba: Radana Bittnerová 

e-mail: info@peckazbeskyd.cz 

telefonní číslo: +420 737 712 334 

web: www.peckazbeskyd.cz 

bankovní účet: 252710121/0600 

(dále jako „spolek“) 

a 

jméno: …………………………………………… jméno: …………………………………………… 

datum narození: …………………………………………… datum narození:  …………………………………………… 

bydliště: 

 

 

e-mail: 

telefon: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

bydliště: 

 

 

e-mail: 

telefon: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

(dále jako „zákonní zástupci“) 

uzavírají tuto 

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Spolek se touto smlouvou zavazuje poskytovat dítěti denní výchovně-vzdělávací program 
(„vzdělávání“) a stravování během něj a zákonní zástupci dítěte se zavazují hradit spolku členský 
příspěvek, úplatu za stravování („stravné“) a náhradu za kulturní a podobné akce („náhrada“). 

1.2. Dítětem je: 

jméno: …………………………………………………………………………… 

datum narození: …………………………………… 

bydliště:  ……………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

2.1. Vzdělávání poskytuje spolek dítěti ve všední pracovní dny v době od 07:30 do 15:00 na adrese 
Lubina, č. ev. 31. 

2.2. Spolek může omezit nebo přerušit svůj provoz v době letních nebo jiných školních prázdnin. 
O takovém opatření informuje zákonné zástupce s dostatečným předstihem. Spolek může omezit nebo 
přerušit svůj provoz ze závažných důvodů i v jiném období. O takovém opatření informuje zákonné 
zástupce bezodkladně. 

2.3. Smluvní strany si ujednaly, že dítě bude docházet ke vzdělávání v každém kalendářním týdnu v tyto 
dny: 

a) pondělí - úterý - středa  
b) čtvrtek - pátek 

c) pondělí - úterý - středa - čtvrtek - pátek 

a to na celodenní vzdělávání. 

2.4. Stravování poskytuje spolek dítěti v rozsahu oběd, pitný režim a odpolední svačina. 

 

3. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK, STRAVNÉ A DALŠÍ PLATBY 

3.1. Podmínkou poskytování vzdělávání je členství jednoho ze zákonných zástupců ve spolku a řádné 
hrazení členského příspěvku spolku. Ten zákonný zástupce, který není členem spolku, se touto 
smlouvou zavazuje hradit členský příspěvek druhého ze zákonných zástupců společně a nerozdílně 
s ním. 

3.2. Výše členského příspěvku se určuje dle docházky zvolené v odst. 2.3., viz následující tabulka: 

Docházka Paušální měsíční platba 

pondělí - úterý - středa  4400 Kč 

čtvrtek - pátek 3000 Kč 

pondělí - úterý - středa - čtvrtek - pátek 5700 Kč 

 

3.3. Výše členského příspěvku se nemění v závislosti na skutečné docházce dítěte, zameškané dny nelze 
bezplatně nahrazovat ani za ně nelze žádat slevu či vrácení příspěvku. 

3.4. Výše stravného činí měsíčně 78 Kč za každý z pěti dnů docházky zvolené dle odst. 2.3. Výše 
stravného se snižuje o částku 78 Kč za každý den docházky omluvený nejpozději daný den do 7:45.  

3.5. Členský příspěvek a stravné hradí zákonní zástupci vždy do 1. dne předcházejícího měsíce na 
bankovní účet spolku s uvedením variabilního symbolu, který zákonným zástupcům spolek přidělil. 
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3.6. Náhradu za kulturní a podobné akce ve výši odpovídající nákladům hradí zákonní zástupci spolku 
do dne určeného spolkem ve výzvě k úhradě způsobem tam určeným. Pokud zákonní zástupce dítě 
před tímto dnem dítě z účasti na akci omluví, zaniká povinnost platit náhradu, nikoli však příspěvek za 
daný den. Spolek není povinen zajistit vzdělávání dítěte, které se akce neúčastní. 

3.7. Při prodlení s úhradou některé z plateb dle této smlouvy jsou zákonní zástupci povinni uhradit úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. 

3.8. Spolek je oprávněn částku členského příspěvku a stravného jednostranně navýšit, vždy však 
nejdříve po uplynutí dvou měsíců od oznámení navýšení. Navýšení členského příspěvku musí být 
schváleno v souladu se stanovami spolku. Zákonní zástupci nejsou povinni částku odpovídající navýšení 
hradit, pokud do čtrnácti dní od doručení oznámení o navýšení vypoví tuto smlouvu. 

  

https://ondrejstrava.cz/
about:blank


ONDŘEJ STRAVA, ADVOKÁT 
advokat@ondrejstrava.cz | + 420 725 428 307  

 

4/6 
 

4. PROHLÁŠENÍ A DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

4.1. Zákonní zástupci prohlašují, že je spolek seznámil se stanovami a s provozním řádem, které jsou 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a zavazují se je dodržovat. Berou na vědomí, že spolek je 
oprávněn provozní řád jednostranně měnit a změněny mohou být i stanovy; příslušné změny spolek 
zákonným zástupcům bezodkladně oznámí spolu s odkazem na aktuální znění provozního řádu nebo 
stanov. Zákonní zástupci jsou oprávněni změnu řádu odmítnout při současné výpovědi smlouvy dle 
odst. 6.3. 

4.2. Zákonní zástupci prohlašují, že byli seznámeni a souhlasí s povahou vzdělávání, které je obdobné 
vzdělávání v lesních mateřských školách. Podstatná část vzdělávání probíhá ve venkovním prostředí, 
zázemí je zpravidla skromnější než v běžných mateřských školách a na děti mohou být kladeny zvýšené 
nebo odlišné nároky. Zákonní zástupci potvrzují, že se seznámili se zázemím, v němž má být vzdělávání 
poskytováno, a způsobem poskytování vzdělávání, a nemají vůči nim výhrady. 

4.3. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou také souhlas se zpracováním osobních údajů a 
zásady zpracování ochrany osobních údajů. 

4.4. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni podat písemnou formou informace o zdravotním stavu dítěte 
nejpozději v první den vzdělávání dítěte v daném školním roce. Zákonný zástupce má povinnost 
informovat spolek o jakýchkoli podstatných změnách zdravotního či duševního stavu dítěte tak, aby 
bylo možno předejít vzniku újmy i ve vztahu k ostatním dětem a jejich blízkým. 

4.5. Zákonní zástupci se zavazují reagovat bezodkladně na podněty či sdělení spolku týkající se 
prospívání dítěte, jeho chování, zdravotního stavu apod. a spolupracovat se spolkem podle jeho 
požadavků a doporučení. 

  

https://ondrejstrava.cz/
about:blank


ONDŘEJ STRAVA, ADVOKÁT 
advokat@ondrejstrava.cz | + 420 725 428 307  

 

5/6 
 

5. VYŠŠÍ MOC 

5.1. Žádná smluvní strana není odpovědná za nesplnění povinnosti z této smlouvy, pokud toto 
nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a 
bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by 
povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat („vyšší moc“). Za vyšší 
moc se pro účely této smlouvy považují zejména přírodní katastrofy, epidemie, včetně epidemie 
onemocnění Covid-19, občanské nepokoje a podobné mimořádné události a s nimi související jednání 
orgánů veřejné moci, včetně nařízení či doporučení orgánů vzdělávání přerušit. 

5.2. V případě omezení poskytování vzdělávání ze strany spolku z důvodu vyšší moci nejsou zákonní 
zástupci zproštěni povinnosti hradit členský příspěvek nebo oprávněni požadovat slevu z členského 
příspěvku či jeho vrácení. V případě přerušení poskytování vzdělávání ze strany spolku nebo jeho 
omezení z větší části z důvodu vyšší moci jsou zákonní zástupci oprávněni požadovat slevu z členského 
příspěvku ve výši 20 %.  

5.3. Pokud bude nemožnost nebo omezení vzdělávání ze strany spolku z důvodu vyšší moci pokračovat 
i po uplynutí dvou měsíců, dohodnou se spolek a zákonní zástupci na dalším spravedlivém uspořádání 
vztahů s přihlédnutím k vyšší moci písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

6. TRVÁNÍ SMLOUVY 

6.1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 30.6.2023. Vzdělávání bude poskytováno ode dne 
…………………… do okamžiku ukončení platnosti této smlouvy. 

6.2. Trvání smlouvy je podmíněno členstvím zákonných zástupců ve spolku. Se zánikem členství 
zákonných zástupců ve spolku se pojí také ukončení platnosti této smlouvy. Platnost smlouvy končí 
také nástupem dítěte do základní školy. 

6.3. Tuto smlouvu může každá ze smluvních stran vypovědět bez udání důvodu, a to s dvouměsíční 
výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při 
podstatném zvýšení členského příspěvku mají zákonní zástupci právo od smlouvy odstoupit bez 
výpovědní doby. 

6.4. Tuto smlouvu může každá ze stran vypovědět i bez výpovědní doby, a to z důvodu hrubého nebo 
opakovaného porušení povinností druhou smluvní stranou, jedná-li se o povinnosti související 
s předmětem této smlouvy, včetně povinností vyplývajících z provozního řádu, a nezajistila-li druhá 
smluvní strana nápravu ani v přiměřené lhůtě určené jí ve výzvě k nápravě. 

 

7. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

7.1. Všechny písemnosti dle této smlouvy se doručují na e-mailové adresy smluvních stran. Za 
doručené se považují třetím dnem následujícím po dni jejich odeslání. 

7.2. Podpisem této smlouvy zákonní zástupci stvrzují, že každý z nich je oprávněn jednat ve všech 
věcech souvisejících s touto smlouvou samostatně. K závazkům z této smlouvy jsou povinni společně a 
nerozdílně. 
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7.3. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou, podepsanou dohodou obou 
smluvních stran. 

7.4. Bude-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
nebude mít za následek neplatnost, neúčinnost ani nevymahatelnost celé této smlouvy. V takovém 
případě smluvní strany nahradí takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení 
ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, neúčinného nebo 
nevymahatelného ustanovení. 

7.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

7.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a porozuměly jí. Na důkaz své skutečné vůle 
přistoupit k závazkům v ní obsaženým připojují své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy: provozní řád, stanovy spolku, souhlas se zpracováním osobních údajů, zásady zpracování 
ochrany osobních údajů 

 

V …………………………… dne …………………………………… 

 

 

…………………………………………………… 

spolek 

 

V …………………………… dne …………………………………… 

 

 

…………………………………………………… 

zákonný zástupce 

…………………………………………………… 

zákonný zástupce 
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