SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A
PÉČI O DÍTĚ V LESNÍM KLUBU PRAMÍNEK
1. Tuto smlouvu uzavírá: ZO ČSOP Ekocentrum
Říčany, Lesní klub Pramínek (LKP) Sídlo: 251 01
Říčany, Rýdlova 271/14 IČO: 86594524 č.ú:
2800504732/2010 č.ú: 2300811752/2010 (kauce)
zastoupené: Mgr. Barbora Smetánková
a zákonný zástupce dítěte: Jméno dítěte: Jméno zákonného
zástupce: Bydliště: Email: Telefon:
2. Přijetí dítěte 
2.1. Dítě se k datu přijímá k předškolnímu vzdělávání do LKP. 2.2. Oboustranná zkušební (adaptační)
lhůta na začátku docházky činí 2 měsíce. Po jejím uplynutím se dítě automaticky závazně přihlašuje na celý školní
rok. 2.3. Rodiče jsou před přijetím do LKP povinni seznámit se se Vzdělávacím plánem a Provozním řádem. 2.4.
Součástí smlouvy je Evidenční list, Praktické informace pro rodiče a Adaptační manuál. 3. Provoz LKP 3.1. LKP je v
provozu ve všední dny od 8:00 do 16:00 (8:00 do 15:30 Světýlka). O státních svátcích je zavřeno. V době letních,
vánočních a jarních prázdnin není LKP v provozu. Vánoční prázdniny jsou od 23.12. 2019 do 6.1. 2020. Jarní
prázdniny jsou od 2.3. do 8.3. 2020. Termíny prázdnin v dalších letech jsou uveřejněny v kalendáři akcí, který rodiče
obdrží před začátkem nového školního roku. 4. Školné 4.1. Školné je stanoveno na základě vybraného modelu
docházky. Ceny se řídí platným ceník pro daný školní rok, ceník uveden v Provozním řádu. Ceník je vždy zveřejněn k
1.5. daného školního roku pro rok následující. 4.2. Po přijetí dítěte a potvrzení docházky rodiči je stanovena kauce ve
výši 5 000 Kč, která bude uložena u provozovatele po dobu docházky dítěte do školky. Kauce se vrací po řádném
ukončení docházky. Kauce je na základě faktury splatná bezhotovostně na účet školky u Fio banky č.
2300811752/2010 nejpozději do 10ti dnů od podpisu této smlouvy. 4.3. Sourozenecká sleva činí 10% z jednoho
školného, z jeho vyšší částky. Sleva pro samoživitelky činí 10%. Slevy nelze sčítat. 4.4. Pro potřeby pořizování
pomůcek, psacích a hygienických potřeb je zřízen třídní fond. Příspěvek do fondu činí 500 Kč za pololetí bez ohledu
na výši dnů docházky. Divadelní představení či jiné kulturní akce hradí každý rodič individuálně. 4.5. V případě
prodlení s placením školného více než jeden měsíc může být s okamžitou platností vypovězena smlouva tj. ukončena
docházka. Kauce v tomto případě propadá a je použita namísto dlužného školného. 4.6. Školné se platí na dva
měsíce na základě faktury do 15. dne předcházejícího měsíce na následující měsíce. V případě závažných sociálních
důvodů může rodič požádat provozovatele o splátkový kalendář. 4.7. V případě běžné nepřítomnosti dítěte se platby
nevrací. 4.8. V kalendářním měsíci, ve kterém bude provoz školky přerušen po dobu delší než 5 pracovních dnů z
důvodu náhlých události (např. extrémní mrazy, vichřice apod.) bude výše školného adekvátně snížena poměrem
podle rozsahu přerušení provozu školky. 4.9. Stravné je vyúčtováno zpětně za dva měsíce. 5. Ukončení docházky
5.1.Docházka je automaticky ukončena posledním dnem školního roku před zahájením školní docházky dítěte. 5.2.
Snížení počtu dní v týdnu docházky dítěte je nutné hlásit 3 měsíce předem. Po dobu 3 měsíců od nahlášení platí plná
původní sazba školného. 5.3. Rodiče jsou povinni do 30. dubna probíhajícího školního roku sdělit, zda budou
pokračovat v následujícím roce. 5.4. Rodiče jsou povinni informovat o předčasném ukončení docházky 3 měsíce
předem a to písemnou formou. LKP potvrdí rodičům přijetí oznámení o ukončení docházky. V případě předčasného
ukončení docházky propadá kauce. 5.5. Smlouva zaniká v případě, že dítě, či rodiče se dopustili závažného porušení
provozního řádu LKP nebo koordinátorky a
zástupci tříd rozhodnou o ukončení docházky dítěte v průběhu dvouměsíční zkušební doby nebo na základě
odůvodněného rozhodnutí koordinátorek a zástupců tříd v průběhu roku. 5.6. V případě prodlení s placením školného

více než jeden měsíc může být s okamžitou platností vypovězena smlouva tj. ukončena docházka. Kauce v tomto
případě propadá a je použita namísto dlužného školného. 5.7. V případě ukončení docházky ze strany rodičů během
nebo po uplynutí oboustranné dvouměsíční zkušební lhůty propadá LKP kauce i zaplacené školné. 5.8. V případě
ukončení docházky ze strany LKP během nebo po uplynutí oboustranné dvouměsíční lhůty propadá pouze zaplacené
školné, kauce se vrací. 6. Bezpečnost dítěte 6.1. V souladu s pedagogickou koncepcí jsou stanovena pravidla
pobytu v přírodě. 6.2. Podmínkou bezpečného pobytu v přírodě je oblečení a vybavení odpovídající roční době a
počasí. Rodiče jsou povinni si přečíst příručku Praktické informace pro rodiče, která obsahuje i informace o vhodném
vybavení dítěte. Nevhodně oblečené dítě mohou lektoři odmítnout vzít do programu. 6.3.Před začátkem docházky
odevzdají rodiče hlavnímu průvodci kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte. 6.4. Průvodci jsou proškoleni v
poskytování první pomoci. Podpisem smlouvy rodiče souhlasí s poskytnutím první pomoci dítěti. 6.5. Součástí
vybavení průvodců pro pobyt v přírodě je lékárnička. 6.6. Děti vyzvedávají osoby uvedené v Evidenčním listu. V jiném
případě dodá rodič písemné oznámení s uvedeným jménem a telefonem pověřené osoby a tuto osobu představí
průvodcům. 6.7. Průvodci jakýkoliv úraz napíší do Knihy úrazů a při vyzvedávání dítěte oznámí rodičům. 6.8.
Průvodce přebírá zodpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte průvodci, které se děje podáním ruky. Předáním
dítěte (opět podáním ruky) odpovědnost za dítě končí. Při slavnostech a společných akcích (výlety s rodiči, brigády)
zodpovídají za dítě rodiče. 6.9. V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte musí být dítě vyzvednuto dříve. V
Evidenčním listu je telefonní číslo na osobu, která toto vyzvednutí může obratem zajistit. 6.10. V případě nutnosti
lékařského ošetření dítěte anebo převozu k lékaři je rodič neprodleně informován. 6.11. LKP nenese žádnou
zodpovědnost za zdravotní komplikace dítěte vzniklé z důvodu změny zdravotního stavu dítěte, o nichž nebyl rodičem
informován. 6.12. Závažné informace o změně zdravotního stavu, riziku přenosu infekčního onemocnění anebo
sociálních a rodinných podmínek jsou rodiče povinni sdělit průvodcům. 6.13. ZO ČSOP Ekocentrum Říčany - LKP je
pojištěno u České pojišťovny, číslo pojistné smlouvy je 805-89375-17 (o pojištění odpovědnosti za škodu). 6.14.
Úrazové pojištění dítěte uzavírají rodiče individuálně. 6.15. Nakládání s osobními údaji (dle GDPR) je ošetřeno v
dokumentu ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dětí a zákonných zástupců v LKP. Souhlas se zpracováním
osobních údajů podepisují oba zákonní zástupci.
7. Spolupráce s rodiči 7.1. Úzká spolupráce s rodiči je základem k poskytování kvalitního předškolního vzdělávání
a péče o dítě a pro vznik fungující komunity. 7.2. Rodiče se dle svých možností účastní následujících aktivit: příprava
slavností, jednorázové akce apod. 7.3. Rodiče jsou povinni se zúčastnit brigády minimálně 2x ročně. 7.3. Rodiče jsou
informováni o rozvoji dítěte formou individuálního pohovoru s hlavním průvodcem. 7.4. Rodičovské schůzky se konají
zpravidla 2x ročně. 7.5. Je zakázáno jezdit autem do lesa k LKP a je zakázáno parkovat u závory vjezdu do lesa na
soukromém pozemku majitele.
8. Závěrečná ujednání 8.1. Smlouva se uzavírá na dobu, po kterou dochází dítě do LKP. 8.2. Tuto smlouvu lze
měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky. 8.3. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly,
porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují
svým podpisem níže. Smlouvu podepisují oba zákonní zástupci.
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