
Smlouva o docházce Lesní školky/školy ZeMě 

ZeMě, spolek, IČ 228 47 901, sídlem Na Kopanině č.ev. 181, 252 30 Řevnice zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22158 

zastoupený členem Rady: .... (dále jen "spolek ZeMě") 

a 

zákonní zástupci nezletilé(ho) ………………………………datum narození…………………… 

bytem………………………………………………………………………………..…… (dále jen “dítě”) 

matka: ………………………………………………………………………….. 

datum narození……………………….……bytem………………………………………….. 

tel./e-mail : ……………………………………………………………………… 

otec: ………………………………………………………………………….… 

datum narození……………………………..bytem…………………………………………… 

tel./e-mail : ……………………………………………………………………… 

(oba dále jen "rodiče") 

(  

1. 

Rodiče závazně přihlašují své dítě do Lesní školky/ školy ZeMě provozované spolkem ZeMě na školní rok : 

…………….……….  

a na tento počet dnů v  týdnu: ………………………… 

Preference dnů:………………………………………………………………………….. 

2. 

Spolek ZeMě se zavazuje poskytovat dítěti veškerou péči, vzdělávací podněty a vedení k osobnímu rozvoji v rozsahu, 

jak bylo poskytováno v rámci zkušební doby. Rodiče potvrzují, že je jim rozsah poskytované péče dítěti ze zkušebního 

doby znám a takto s ním souhlasí. 

3. 

Rodiče jsou si vědomi toho, že jejich dítě bude ve volné přírodě a přes veškerou bedlivou pozornost a předvídavost prů-
vodců a učitelů, může v těchto podmínkách dojít k nehodě, poranění, nebo poškození věcí dítěte a za tuto skutečnost 

přebírají veškerou odpovědnost. 

4. 

Školka/škola ZeMě je prostředníkem, kterého si rodiče v rámci individuálního vzdělávání pro své dítě  zvolili. Odpo-

vědnost za jeho vzdělávání však zůstává rodičům. 



5. 

Rodiče nesou odpovědnost za stravování svého dítěte v době trvání školky/školy. 

6. 

Rodiče jsou si vědomi toho, že jako rodiče spoluvytvářejí školku/školu a podílejí se na zvelebování zázemí pro děti. 
Zavazují se proto k minimálně 10 hodinám práce na společném díle za školní rok v rámci organizovaných brigád či 
samostatné práce dle seznamu potřebných úkonů, nebo k příspěvku ve výši 1000,- Kč pro účely zvelebení zázemí 

7. 

Rodiče berou na vědomí, že dítě se může dostat do kontaktu s neočkovanými dětmi. 

8. 

Rodiče souhlasí s tím, aby v době docházky do  školky/ školy  ZeMě byl pořizován zvukový a obrazový záznam dítěte, 

a to pouze pro účely spolku ZeMě, k podpoře a propagaci jeho činnosti a k informování rodičů o proběhlých činnostech 

v rámci  školky/ školy  ZeMě. Tento souhlas lze kdykoli odvolat, a to včasným oznámením spolku ZeMě. 

9. 

Rodiče se zavazují k hrazení školného ve výši odpovídající shora uvedenému rozsahu dnů v týdnu, a to po celý přísluš-
ný školní rok. Školné včetně platby do školního fondu činí ....................Kč měsíčně. 

10. 

Školné vč. platby do školního fondu se hradí bezhotovostním převodem na účet spolku ZeMě vedený u Fio banky,  čís-

lo účtu 2601146709/2010, a to do 20.dne předchozího kalendářního měsíce. 

11. 

Případné ukončení školní docházky nebo snížení rozsahu docházky je možné na základě písemného sdělení rodičů 
spolku ZeMě alespoň dva kalendářní měsíce předem. Po dobu dvou měsíců od nahlášení takové změny se hradí původ-

ně sjednané školné. 

12. 

Rodiče se podpisem této smlouvy zavazují složit jistinu ve výši měsíční platby školného a platby do školního fondu. 

Jistina je splatná do 15-ti dnů od podpisu této smlouvy na shora uvedený účet spolku ZeMě. 
V případě předčasného ukončení školní docházky je spolek ZeMě oprávněn ponechat si jistinu k pokrytí nákladů vznik-

lých v souvislosti s předčasným ukončením docházky. 

V případě snížení rozsahu docházky se z jistiny hradí rozdíl mezi původně sjednaným školným  v nové snížené výši, a 

to až do konce příslušného školního roku.  

Nebude-li jistina použita výše uvedeným způsobem, bude rodičům vrácena na konci příslušného školního roku, nedo-

hodnou-li se rodiče se spolkem ZeMě jinak.  

Jistina se dá také převést na další školní rok. 

13. 

Rodiče potvrzují, že si prostudovali pravidla fungování  školky/ školy  ZeMě, souhlasí s nimi a zavazují se je dodržovat. 

Pravidla  školky/ školy  ZeMě jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1. 

V Řevnicích dne .............................. 

....................................... ...........................................   ..................................................... 

matka   otec                                  ZeMě, spolek 


