
Smlouva o podmínkách docházky dítěte do základní školy 

 

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba 

se sídlem v Mnichovicích, Myšlínská 30, PSČ 251 64 

IČO 71341447 

zastoupena Mgr. Táňou Kadlecovou, ředitelkou školy 

(dále též jen „Škola“) 

a 

Jméno a příjmení: 

bytem:  

a 

Jméno a příjmení: 

bytem:  

(dále též jen jednotlivě „Zákonný zástupce“ nebo společně „Zákonní zástupci“) 

uzavírají v souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon následující smlouvu o podmínkách docházky dítěte 

do základní školy (dále též jen „Smlouva“). 

I. Předmět smlouvy 

1. Tato Smlouva upravuje podmínky docházky (jméno a příjmení dítěte, rodné číslo) 

……………………………………………………………………………… (dále též jen „Žák“) do základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská právnická osoba (dále též jen „základní škola“). 

2. Podmínky docházky Žáka do základní školy upravuje platný Školní řád vydaný Školou. Školní řád zveřejňuje 

Škola vyvěšením ve vstupních prostorách Školy. Práva a povinnosti Žáka a Zákonných zástupců mohou být 

upraveny i dalšími dokumenty Školy, kterými mohou být vnitřní a provozní řády Školy. Škola o jejich vydání 

informuje Zákonné zástupce a jsou k dispozici ve vstupních prostorách Školy. Podpisem této Smlouvy potvrzují 

Zákonní zástupci seznámení se s jejich aktuálním obsahem. 

II. Trvání smlouvy 

1. Docházka Žáka ve Škole je zahájena dne 1. 9. 2022. 

2. Smlouva je uzavřena na dobu trvání docházky žáka do ZŠ, tj. na 9 ročníků. Nastupuje-li žák do vyššího než 

prvního ročníku, je tato Smlouva uzavírána na dobu zbývajících let základní školní docházky. 

3. Smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran, 

c) v případě záporného výsledku správního řízení, tj. při nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

4. Smlouvu je možné vypovědět vždy ke konci školního roku, tedy k 31. srpnu. Výpověď je potřeba doručit druhé 

straně do konce měsíce března daného roku. 

5. Zákonní zástupci mohou vypovědět Smlouvu bez udání důvodu. 

6. Škola je oprávněna vypovědět Smlouvu z následujících důvodů: 

a) v případě závažného nebo opakovaného porušení této Smlouvy ze strany Žáka nebo Zákonných zástupců, a to 

včetně porušení Školního řádu, 

b) v případě prodlení Zákonných zástupců s úhradou školného. 



III. Povinnosti Zákonného zástupce 

1. Zákonný zástupce je povinen odevzdat zaměstnanci Školy řádně a zcela vyplněný Osobní list žáka, ve kterém 

uvede mimo jiné i e-mailovou adresu, prostřednictvím které s ním bude škola komunikovat. Při změně těchto 

údajů je zákonný zástupce povinen Školu obratem informovat. 

2. Zákonný zástupce má povinnost řádně a včas hradit Školné a další peněžní plnění stanovené touto Smlouvou. 

3. Zákonný zástupce je povinen účastnit se konzultací s učiteli ve stanovených termínech. 

IV. Povinnosti Školy 

1. Škola je povinna zveřejnit Školní řád a další dokumenty Školy uvedené v čl. I. odst. 2 Smlouvy vyvěšením ve 

vstupních prostorách Školy. 

2. Škola je povinna poskytovat základní vzdělávání v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 561/2004 

Sb., školský zákon, a to prostřednictvím školního vzdělávacího programu Základní škola a Mateřská škola 

Mozaika – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který je zveřejněn stejným způsobem jako Školní 

řád. 

3. Škola je povinna informovat Zákonné zástupce: 

a) o pokroku Žáka, 

b) o případech, kdy se Žák opakovaně dopustí jednání v rozporu se Školním řádem, 

c) o podmínkách poskytování vzdělávání v základní škole, zejména o personálním složení učitelského sboru, 

učebním plánu jednotlivých tříd, počtu žáků v základní škole, významných vzdělávacích a výchovných aktivitách 

Školy, o případných zjištěních kontrolních orgánů, hospodaření školy, a to za podmínky, že nedojde 

zveřejněním těchto údajů k zásahu Školy do osobnostních práv dotčených osob popř. k porušení povinnosti 

mlčenlivosti či obdobné zákonem stanovené povinnosti. 

V. Školné a další peněžní plnění 

1. Každoroční příspěvek na pomůcky je hrazen dle aktuálního ceníku. 

2. Školné je hrazeno dle aktuálního ceníku. 

3. Školné na měsíc září (respektive první měsíc docházky) je splatné do 10 dnů od podpisu této Smlouvy. Při 

porušení této povinnosti nemá Škola povinnost rezervovat pro Žáka místo ve Škole. 

4. Stravné je stanoveno podle nákladů na jejich přípravu (dovoz) a je hrazeno dle aktuálního ceníku. 

5. Škola je oprávněna výši stravného změnit podle změny výše nákladů na jejich přípravu nebo podle změny 

podmínek dodavatele jídla, změna je platná od prvního dne následujícího měsíce po dni, kdy byla tato změna 

oznámena Zákonnému zástupci formou oznámení vyvěšeného ve vstupních prostorách Školy a na jejích 

internetových stránkách. 

6. Dojde-li k ukončení Smlouvy výpovědí ze strany Zákonných zástupců z důvodů porušení povinností Školy, je 

povinna Škola vrátit poměrnou část Školného připadající na zbytek zaplaceného období, po které nebude Žák 

základní školu navštěvovat. Školné je vratné v případě záporného výsledku správního řízení, tj. při nepřijetí 

dítěte ke vzdělávání - v takovém případě budou veškeré zaplacené poplatky vráceny na účet odesílatele do 10 

dní od ukončení správního řízení. V ostatních případech se uhrazené Školné nevrací. 
 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem úhrady příspěvku na pomůcky a Školného na první měsíc docházky Žáka. 

2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými změnami či dodatky. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 



4. V ostatním se smluvní strany řídí obecně závaznými právními předpisy, především pak zákonem číslo 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy ukáže neplatným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají 

ostatní ustanovení Smlouvy touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje 

ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší 

zamýšlenému účelu Smlouvy. 

6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že 

si tuto Smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto pak smluvní strany připojují 

své podpisy. 

 

V _____________________ dne _______________ 

___________________________ 

____________________________ 

Zákonní zástupci 

V Mnichovicích dne _______________ 

 

____________________________ 

Ředitelka Školy 

 


