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Smlouva o poskytování služeb provozovny Mateřské školy Na Homolce
uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Mateřská škola Bambinárium
Se sídlem: Čsl. Armády 139, 252 30 Řevnice; Provozovna: Mateřská škola Na Homolce; Adresa provozovny: Pod Kotlářkou 34,
150 30 Praha 5 – Motol; IČ: 71340866; DIČ: CZ71340866; bankovní účet číslo: 4182938339/0800 vedený u České spořitelny
a.s.; zapsaná v rejstříku školských právnických osob, vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Malá Strana ve
složce 2007 pod pořadovým číslem 004 v souladu s § 153 a § 154 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Dagmar Benkovou, ředitelkou
(dále jen „poskytovatel“)
a
Zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení:
bytem:
kontaktní údaje:
email:
mobilní tel.:
(dále je „objednatel“, který je ke dni uzavření této smlouvy zaměstnancem Nemocnice Na Homolce)
takto: Preambule
Poskytovatel na základě „Smlouvy o spolupráci“ s Nemocnicí Na Homolce, sídlo Roentgenova 37/2,
150 30 Praha 5 – Motol, IČO: 00023884, DIČ: CZ00023884 ze dne 4. 6. 2020 provozuje mateřskou školu pro děti zaměstnanců
Nemocnice Na Homolce zpravidla od 3 do 6 let (dále jen „MŠ Na Homolce“).
Objednatel je rodičem, resp. zákonným zástupcem dítěte:
jméno a příjmení (dítěte):
datum nar.:
r.č.:
trvale bytem:
(dále jen „dítě“)
Objednatel prohlašuje, že má zájem o umístění dítěte do MŠ Na Homolce.
I.
Předmět a cíl smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli služby spočívající v péči o dítě v rámci činnosti MŠ Na Homolce a závazek
objednatele zaplatit za to poskytovateli úhradu.
2. Předmětem této smlouvy je dále vymezení práv a povinností smluvních stran souvisejících se závazky podle předchozího odstavce.
II. Zařazení dítěte
1. Objednatel bere na vědomí, že mateřská škola je provozována k pokrytí potřeb zaměstnanců Nemocnice Na Homolce, souvisejících s péčí o děti v době
výkonu povolání těchto zaměstnanců v souladu s příslušnými interními normami Nemocnice Na Homolce. Objednatel z tohoto důvodu akceptuje, že umístění
dítěte ve školce provozovatele je přímo závislé na jeho pracovním poměru v Nemocnici Na Homolce.
III. Kontaktní osoby:
1. Poskytovatel: Ing. Dagmar Hrabová, ředitelka MŠ Na Homolce, tel.: 775665090
Nemocnice Na Homolce: Ing. Hana Hasalová, vedoucí personálního odboru, tel.: 257272118
IV. Závazky poskytovatele
1. Poskytovatel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvu a školním řádem zajistí v provozní době MŠ Na Homolce výchovně vzdělávací činnosti
a poskytování péče o dítě směřující k všestrannému rozvoji dítěte.
2. Poskytovatel bude plnit své závazky podle této smlouvy na adrese Pod Kotlářkou 34, 150 30 Praha 5 - Motol.
3. Provozní doba MŠ Na Homolce je celoročně každý pracovní den od 6:00 do 20:00 hodin. MŠ není provozována o sobotách, nedělích a státních svátcích.
4. Provoz MŠ Na Homolce může být přerušen na dobu jednoho týdne v měsíci srpnu za účelem pravidelné technické a hygienické údržby.
5. Provoz MŠ Na Homolce může být dále přerušen z důvodů havarijních stavů či nutné údržby.
6. Poskytovatel se zavazuje, že v provozní době MŠ Na Homolce bude komunikovat s objednatelem, případně s objednatelem určenou osobou, a to
prostřednictvím kontaktní osoby poskytovatele. Poskytovatel je povinen reagovat na podněty objednatele (zejm. připomínky, stížnosti či dotazy) bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů.
7. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o provozu Školky, plánovaných aktivitách, změnách apod.
V. Povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen platit pravidelně na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo dítěte, měsíční
úhradu školného ve výši 2.000,- Kč. Pravidelnou měsíční úhradu podle předchozí věty se objednatel zavazuje uhradit nejpozději do 25. dne předcházejícího
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měsíce. V případě nástupu dítěte do MŠ Na Homolce v průběhu školního roku je měsíční úhrada dle první věty tohoto bodu za první měsíc trvání této smlouvy
splatná do 5. dne trvání (účinnosti) této smlouvy.
Objednatel je povinen platit školné ve výši podle předchozího odstavce za všechny měsíce účinnosti této smlouvy, to i za měsíce částečné účinnosti či částečné
docházky. Výjimkou jsou měsíce červenec a srpen, kdy v případě, že dítě nebude některý z těchto měsíců navštěvovat MŠ, nemá objednatel povinnost hradit
školné na tento měsíc.
2. Úhrada za služby podle této smlouvy („školné“), která je uvedena v předchozím odstavci této smlouvy, je odměnou za všechny služby dle této smlouvy a
poskytovatel výslovně prohlašuje, že není oprávněn objednateli účtovat žádné další poplatky či náklady.
3. Školné nezahrnuje úhradu stravného, kterou objednatel hradí přímo Nemocnici Na Homolce dle aktuálních cen, které Nemocnice Na Homolce za stravování
bude účtovat, a to formou srážky ze mzdy.
4. Objednatel se výslovně zavazuje, že v případě, že bude mít zájem o umístění dítěte v MŠ Na Homolce v době od 18:00 do 20:00 hodin, nahlásí tuto skutečnost
nejméně tři pracovní dny před datem, kdy by mělo dítě být v uvedenou denní dobu v MŠ Na Homolce umístěno.
5. Před nástupem dítěte do MŠ Na Homolce se objednatel zavazuje předat poskytovateli přihlášku s vyjádřením, dětským lékařem, u něhož je dítě registrováno a
který potvrdí řádnost očkování dítěte a vysloví souhlas s jeho zařazením do MŠ.
6. Objednatel se zavazuje bezodkladně oznámit kontaktní osobě poskytovatele změnu svých kontaktních údajů.
VI. Školní řád
1. Další povinnosti objednatele jsou vymezeny školním řádem, který je přístupný zákonným zástupcům dětí v prostoru šaten MŠ Na Homolce a obsahuje
bezpečnostní a provozní podmínky MŠ.
2. Poskytovatel se zavazuje, že ve školním řádu podrobněji upraví práva objednatele a dítěte zejména:

•

•
•

3.

právo na stravování dítěte v časech:
a. Snídaně 6:00
b. Svačina I.
9:00
c. Oběd
12:00
d. Svačina II.
15:00
e. Večeře 18:00,
přičemž stravu může rodič odhlásit u pedagogického personálu v příslušný den nejpozději do 8:00 hodin.
bezpečnostní podmínky, zejm. způsob předávání dítěte učitelce/zákonnému zástupci, zabezpečení vstupu do MŠ,

další provozní podmínky, zejm. pravidla pro vyzvedávání dětí, postup při onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ, způsob informování zákonných
zástupců o přerušení provozu ze závažných důvodů.
Objednatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s obsahem školního řádu seznámen a že se zavazuje jej bezpodmínečně dodržovat.

VII. Doba trvání smlouvy
Tato smlouva je v souvislosti se smlouvou o spolupráci poskytovatele a Nemocnice Na Homolce ze dne 4.6.2020 a účinnou od 1.7.2020 do 30.6.2024.
Tato smlouva se uzavírá do:
a) dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém dítě začne navštěvovat základní školu (tuto skutečnost je povinen oznámit rodič nejpozději 1 měsíc
předem), nebo do
b) dne, který se určí jako den, kdy má skončit pracovní poměr mezi objednatelem a Nemocnicí Na Homolce (zejm. konec výpovědní doby, dnem
dohodnutým v dohodě o ukončení pracovního poměru apod.), nejdříve však dnem, kdy se o této skutečnosti poskytovatel prokazatelně dozvěděl.
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že případné shledání neplatnosti skončení pracovního poměru nemá vliv na skončení této smlouvy. Pokud
jsou objednatelem oba rodiče – zaměstnanci Nemocnice Na Homolce, není určení dne skončení smlouvy dle předchozí věty naplněno, dokud je
alespoň jeden rodič zaměstnancem Nemocnice Na Homolce, nebo do
c) dne, kdy skončí smlouva o spolupráci poskytovatele a Nemocnice Na Homolce podepsaná dne 4.6.2020 a účinná od 1.7.2020 do 30.6.2024,
podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.
3. V období prvních třech měsíců trvání (účinnosti) této smlouvy může tuto smlouvu kterákoli ze smluvních stran vypovědět bez udání důvodu s jednodenní
výpovědní dobou.
4. Po uplynutí tří měsíců trvání (účinnosti) této smlouvy může tuto smlouvu kterákoli ze smluvních stran vypovědět bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba
činí 2 měsíce a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5. I po uplynutí tří měsíců trvání (účinnosti) této smlouvy může poskytovatel tuto smlouvu vypovědět s jednodenní výpovědní dobou, pokud objednatel
závažným způsobem poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy, školního řádu, rodičovské zodpovědnosti či poskytovatel není dle příslušných právních
předpisů oprávněn poskytovat plnění dle této smlouvy ve vztahu k dítěti (zejm. ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tato
smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem …………………
1.
2.

VIII. Ustanovení společná a závěrečná
1. Práva a povinnosti výslovně neupravená touto smlouvu se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. K projednání případných sporů vzešlých ze vztahu založeného touto smlouvou, smluvní strany zakládají pravomoc českých soudů. Smluvní strany se
výslovně dohodly na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 5 a pro případ, že by k projednání sporu byl věcně příslušný Krajský soud, smluvní strany
dohodly místní příslušnost Městského soudu v Praze.
3. Veškeré změny, doplňky či výpovědi této smlouvy mohou být činěny pouze v písemné formě.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na
důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne…………………….

………………………………….
poskytovatel

V Praze dne………………….…..

…………………………………
objednatel

