
Všeobecné podmínky Mateřské školy Světýlko s.r.o.  

Mateřská škola Světýlko s.r.o. (dále jen „MŠ Světýlko“) je mateřskou školou, která v úzké spolupráci 

s rodinou poskytuje vzdělání dětem předškolního věku. Rodičům a jejich dětem nabízí program s celodenní 

nebo půldenní docházkou (dále jen Program). Děti jsou během programu vzdělávány s důrazem na integrální 

rozvoj celé osobnosti.  

I. Účast na Programu   

MŠ Světýlko se zavazuje provozovat Program a zajistit zařazení dítěte do tohoto Programu v rozsahu 

specifikovaném v  přihlášce k předškolnímu vzdělávání podepsané zákonným zástupcem dítěte (dále jen 

„Přihláška“) a potvrzené zástupcem školy. 

II. Práva a povinnosti stran  

1) MŠ Světýlko se zavazuje zařadit dítě do Programu dle Přihlášky a zajistit mu účast na těchto aktivitách ve 

sjednaném rozsahu.   

2) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „zákonný zástupce“) je povinen před zahájením účasti dítěte na 

Programu zajistit, aby dítě splňovalo veškeré zdravotní předpoklady pro účast na tomto programu včetně 

stanovených pravidelných očkování. Zákonný zástupce dítěte přitom musí na vyžádání MŠ Světýlko 

předložit doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. MŠ Světýlko je před přijetím dítěte k účasti na Programu nebo kdykoli v jeho průběhu 

oprávněna požadovat předložení potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte.  

3) V případě, že je dítě nemocné, MŠ Světýlko jej k účasti na Programu nepřevezme. Dítě se považuje za 

nemocné, pokud vykazuje příznaky zdravotních obtíží. V případě viditelného zhoršení zdravotního stavu 

dítěte v průběhu trvání Programu má odpovědná osoba MŠ Světýlko právo kontaktovat zákonného zástupce 

a požadovat, aby bezodkladně či v časovém horizontu určeném dle závažnosti zdravotního stavu dítěte 

nemocné dítě převzal.  

4) Povinností zákonného zástupce je upozornit na zdravotní stav a případné zdravotní omezení dítěte. Pokud 

tak neučiní, nese plnou zodpovědnost za zdraví dítěte zákonný zástupce.  

5) Zákonný zástupce bere na vědomí, že na Programu děti nenosí žádné cennosti ani obnosy peněz. V 

případě porušení tohoto ustanovení je dítě povinno tyto cenné věci odložit na místo k tomu vyhrazené v 

kanceláři odpovědné osoby MŠ Světýlko a tyto cennosti budou vydány zákonnému zástupci při převzetí 

dítěte po ukončení Programu. V takovém případě však MŠ Světýlko ani jeho odpovědná osoba, v jejíž 

kanceláři byly cennosti uloženy, nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození těchto věcí.  

6) Dítě je povinno docházet do Programu včas a řádně vybaveno vhodným oblečením (děti ve školce nosí 

školní uniformy a vhodnou obuv). Školní uniformy lze zakoupit v MŠ a poplatek  je inkasován z účtu č. 

2200153326 / 2010 zpětně 15. kalendářního dne následujícího měsíce.   

7) V případě neúčasti dítěte je zákonný zástupce povinen o tom telefonicky či osobně informovat MŠ 

Světýlko nejpozději vždy 30 minut před zahájením Programu, tj. do 7:30 hod.   

8) Zákonný zástupce je povinen neprodleně oznámit zástupci MŠ Světýlko případné změny údajů uvedených 

na přihlášce, zejména pokud se týkají kontaktních údajů zákonných zástupců a zdravotního stavu dítěte.  

9) Organizace a příprava Programu je svěřena MŠ Světýlko. Zákonný zástupce je oprávněn MŠ Světýlko 

sdělovat návrhy a připomínky k obsahu či vedení Programu, MŠ Světýlko se zavazuje zákonnému zástupci 

sdělit, zda na základě toho přijme nějaká opatření, případně jaká.  

10) Rodiče vyslovují souhlas s použitím hromadných fotografií, na kterých je jejich dítě, k tvorbě 

propagačních materiálů, případně webových stránek Mateřské školy Světýlko.  

 



III. Odpovědnost za dítě  

1) MŠ Světýlko dle příslušných právních předpisů odpovídá za škodu, která vznikla porušením právních 

povinností nebo úrazem při probíhajícím Programu nebo v přímé souvislosti s ním, a to od okamžiku, kdy je 

dítě předáno odpovědné osobě MŠ Světýlko, až do okamžiku, kdy dítě předá zpět zákonnému zástupci, 

pokud není na základě samostatného písemného ujednání dohodnuto jinak. Předáním dítěte MŠ Světýlko se 

rozumí osobní fyzické převzetí dítěte odpovědnou osobou MŠ Světýlko nebo jinou pověřenou osobou, 

která je k převzetí dítěte určena MŠ Světýlko za podmínky, že tato pověřená osoba vysloví s převzetím dítěte 

souhlas. Pro předání dítěte zpět zákonnému zástupci se ustanovení tohoto článku použijí přiměřeně.  

2) MŠ Světýlko se zavazuje, že dítě předá zpět pouze zákonnému zástupci, nebo jiným určeným osobám dle 

Přihlášky nebo osobám, které se prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.  

3) V případě, že zákonný zástupce ani žádná jiná oprávněná či zplnomocněná osoba nepřevezme od MŠ 

Světýlko dítě na konci stanovené doby Programu, zavazuje se MŠ Světýlko zajistit další péči o dítě či dozor 

nad dítětem až do okamžiku předání dítěte některé z oprávněných či jinak zplnomocněných osob. Při 

opakovaném využívání tohoto ustanovení ze strany zákonných zástupců může MŠ Světýlko požadovat 

finanční kompenzaci ve výši 250,- Kč za každou započatou hodinu této další péče.  

IV. Cena a platební podmínky za Program 

1) Cena za účast dítěte na Programu je stanovena a uvedena na Dohodě o školném.  

2) Platba za účast dítěte na Programu je inkasována z účtu č. 2200153326 / 2010    15. dne v měsíci za 

příslušný měsíc. 

3) Platby při nemoci dítěte se upravují následujícím způsobem. Při docházce kratší jak 10 dnů lze snížit 

školné po dohodě s ředitelkou MŠ. 

V. Stravování   

1) MŠ Světýlko je oprávněna poskytovat či zajišťovat v rámci své činnosti stravování formou distribuce jídel 

dodaných jinými subjekty. Zajištění stravy ve formě obědů nebo doplňkových jídel (přesnídávek a svačin) a 

vhodných nápojů je součástí účasti na Programu.  

2) Poplatek za stravování je inkasován z účtu č. 2200153326 / 2010 zpětně 15. kalendářního dne 

následujícího měsíce dle skutečně odebrané stravy.   

3) V případě, že dítě musí dodržovat speciální stravovací dietu, či je jinak zdravotně omezeno v příjmu 

potravin, zákonný zástupce je povinen o těchto skutečnostech písemně informovat MŠ Světýlko uvedením 

podrobností v Přihlášce.  

4) MŠ Světýlko nenese žádnou odpovědnost za komplikace dítěte spojené s porušením diety či jiného 

omezení dle tohoto článku, o nichž nebyla před přijetím Dítěte do Programu řádně informována.   

VI. Sankce  

1) Zákonný zástupce i MŠ Světýlko se zavazují usilovat o vyřešení případných sporů dohodou.   

2) V případě prodlení s úhradou platby za účast na Programu či jakýchkoli jiných sjednaných úhrad je MŠ 

Světýlko oprávněna požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.   

3) V případě, že by byl zákonný zástupce v prodlení s úhradou jakékoli platby déle než 30 kalendářních dnů, 

je MŠ Světýlko oprávněna účast dítěte na Programu okamžitě vypovědět.  

4) Ustanoveními o smluvních sankcích není dotčeno právo MŠ Světýlko na úhradu dlužné platby za 

Program. 

 V Třebíči dne 1. listopadu 2018       


