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SMLOUVA O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
ve Sluníčkové Montessori dětské skupině v Karviné 

Sluníčková Montessori dětská skupina v Karviné, Jurkovičova 1547, Karviná – Nové Město, 735 06  
Email: monteskolka@centrum-slunicko.cz, tel.: 734 181 857 

Uzavřená mezi: 
 
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú. 
IČ: 26591537 
se sídlem Prostřední Bludovice 684, 739 37 Horní Bludovice 
za niž jedná Mgr. Lenka Kalniková, předsedkyně organizace 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Zákonnými zástupci dítěte 

Jméno a příjmení matky:  

Adresa trvalého pobytu: 
 

Kontaktní telefon:  

E-mail:  

Uveďte adresu pro doručování: 
(v případě, že se liší od trvalého bydliště) 

 

  

Jméno a příjmení otce:  

Adresa trvalého pobytu: 
 

Kontaktní telefon:  

E-mail:  

Uveďte adresu pro doručování: 
(v případě, že se liší od trvalého bydliště) 

 

 
(dále jen „rodiče“) 
 
Přijímané dítě 

Jméno a příjmení dítěte:  

Datum narození:  

Adresa trvalého pobytu:  

Termín nástupu do dětské skupiny:  
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Budu využívat tyto služby dětské skupiny:  

 
a) Měsíční školné: celodenní (6:00 – 17:00) / polodenní (6:00 – 12:00) * 
b) Jednorázové školné: celodenní (6:00 – 17:00) / polodenní (6:00 – 12:00) * 

*nehodící se škrtněte 

 
Ceník služeb: 

 
Měsíční školné:         1.700 Kč / měsíc 
Jednorázové školné: 170 Kč / den 
Stravné: dle aktuálního ceníku (oběd + svačinky) 

 
Placení bude probíhat:  - hotově nebo kartou u zodpovědné osoby za provoz Monte školky   

Úhradu hotově je nutné provést nejpozději do pěti pracovních dnů aktuálního měsíce.  

 
Informace pro zákonné zástupce dítěte  

       
I. 

a. Čestně prohlašuji, že uvedené informace jsou pravdivé a beru na vědomí, že v případě uvedení 
nepravdivých údajů, je vedení organizace oprávněno kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte  
do Sluníčkové Montessori dětské skupiny v Karviné.  
 

b. Souhlasím s tím, že v případě neuhrazení smluvené částky ve smluveném termínu (viz výše),  
má poskytovatel právo k odstoupení od smlouvy. 

 

c. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že dítě nedochází do dětské skupiny 
nepřetržitě bez omluvy zákonného zástupce po dobu 2 týdnů. 

 

d. Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s provozním řádem Sluníčkové Montessori dětské skupiny, budu jej 
respektovat a dodržovat podmínky v něm uvedené. V opačném případě má poskytovatel právo 
k odstoupení od smlouvy.  

 

e. Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele bude provedeno písemně a nabývá účinnosti dnem 
doručení nebo oznámení zákonnému zástupci dítěte. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů 
uvedených v bodě a., nemá zákonný zástupce dítěte nárok na vrácení uhrazené částky. 

 

f. Ukončení docházky ze strany zákonného zástupce bude provedeno ústní nebo písemnou dohodou  
v co nejkratší možné době.  

II. 
 

a. V případě náhlého onemocnění dítěte, k němuž se tato smlouva vztahuje, souhlasím s tím: 
1. Aby mne, nebo blízkou osobu uvedenou v evidenčním listu dítěte, lektorka dětské skupiny 

bezodkladně informovala o této skutečnosti a prohlašuji, že si dítě převezmu do domácí péče. 
2. Aby lektorka dětské skupiny zajistila pro dítě poskytnutí zdravotních služeb. 
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III.  
 

 Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je evidenční list dítěte, potvrzení dětského 
lékaře o povinném očkování dítěte dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a informovaný souhlas související s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů 

 

Potvrzení o povinném očkování dítěte doručte zodpovědné osobě za provoz Sluníčkové Montessori 
dětské skupiny, řádně vyplněné a potvrzené lékařem před datem nástupu do dětské skupiny. 
 

 Druhou nedílnou součástí žádosti o přijetí do dětské skupiny je potvrzení zaměstnavatele o existenci 
pracovněprávního vztahu, nebo pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, nebo dohoda o provedení 
práce. U rodiče vykonávajícího podnikatelskou činnost je dokladem potvrzení příslušené správy sociálního 
zabezpečení o tom, že jsou hrazeny odvody na sociální pojištění. U nezaměstnaného rodiče je dokladem 
potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. U rodiče, který je žákem 
či studentem, připravujícím se na povolání, je dokladem potvrzení školy. 
Tato podmínka vyplývá z povinností stanovených právními předpisy EU a ČR a Pravidly OPZ, kterými se CPR 
Sluníčko řídí v souvislosti s poskytnutím dotace na provoz Sluníčkové Montessori dětské skupiny.   
 

IV. 
 

 Beru na vědomí svou povinnost předávat jen zdravé dítě lektorce do třídy, omlouvat dítě nejpozději  
do druhého dne nepřítomnosti v dětské skupině (pouze osobně či telefonicky, NE SMS zprávou)  
a neprodleně hlásit změny údajů uvedených v této smlouvě. 
V případě výskytu přenosné choroby u dítěte nebo osoby, s níž přišlo dítě do styku jsem povinen tuto 
informaci neprodleně nahlásit lektorům dětské skupiny. 
 

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy zákonnými zástupci dítěte a zástupcem organizace.  
 

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno 
(1) vyhotovení.  

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy. 
 

 

V Karviné dne ………………        

 

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

                      Za Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú.                                                                             rodič/e 

                                  Mgr. Lenka Kalniková 

 


