
 

 

 
 

SMLOUVA na školní rok 2021/2022 
 

MŠ BAMBINÁRIUM, Čs. Armády 139, 252 30 Řevnice, IČ: 713 40 866, zastoupena: ředitelkou Ing. Dagmar Benkovou, (dále jen MŠ) 

a 

zákonní zástupci (dále jen rodič): 

matka (jméno a příjmení): ……………………………………………………………………………… 

otec (jméno a příjmení): ………………………………………………………………………………... 

dítěte (jméno a příjmení): ……………………………………………………………………………… 

datum narození dítěte (den, měsíc, rok): ……………………………………………………………….. 

trvalé bydliště dítěte: …………………….……………………………………………………………. 

zdravotní pojišťovna: …………………………………………………………………………………. 

se dohodli na následujícím: 
 

Článek I.  

Předmět smlouvy 

 

1. Shora uvedené dítě bude navštěvovat MŠ Bambinárium na adrese: ……………………………………………………………   

(stačí uvést město provozovny MŠ) v provozní době pondělí až pátek od 7:00 do17:30 hod. . 

2. Provoz MŠ bude v souladu s ustanoveními MŠMT ČR pro předškolní vzdělávání, pokud nebude změněn interním nařízením MŠ. 

3. Docházku dítěte volí zákonný zástupce v přihlášce na daný školní rok a dále se řídí školním řádem MŠ. 

4. Zákonný zástupce je povinen dodržovat školní řád, s nímž je povinen se seznámit. Školní řád je veřejně přístupný dokument.  

 
Článek II.  

Cena a platební podmínky 

1. Ceny a platební podmínky jsou uvedeny v ceníku, který je platný na daný školní rok od září do srpna a je přístupný na internetových 

stránkách MŠ.  

2. Školné a stravné je nutno hradit pravidelně každý měsíc i v případě, že bude dítě z docházky odhlášeno nebo docházku na čas přeruší, 

a to nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícího. Od pravidelné platby mohou být osvobozeny pouze letní měsíce červenec a srpen 

v případě, že dítě nebude tyto měsíce MŠ navštěvovat, případně zvolí prázdninovou docházku, pro niž je vytvořen speciální 

prázdninový ceník. 

3. Platby je možné provést hotově na adrese MŠ nebo převodem na účet č: 4182938339/0800 vedený u České spořitelny a.s.     
 

Článek III.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se uzavírá na školní rok 2021/2022, který trvá od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 nebo jeho adekvátní část při pozdějším nástupu. 

2. Při podpisu smlouvy rodič uhradí tzv. registrační poplatek, který činí 1.000,- Kč a příspěvek na kulturní akce 1.200,- Kč na 10 

měsíců. 

3. Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu. Smlouvu lze měnit a 

doplňovat pouze písemnými dodatky. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží rodič dítěte a 

jeden zástupce MŠ. 

 

 
 

 

V ……………………….., dne: ................................. 

 

 

 

 

……………………….................                                 ............................................ 

zákonný zástupce dítěte         ředitelka MŠ Bambinárium 


