Základní škola MOZAIKA, o.p.s Rychnov nad Kněžnou, zastoupená ředitelkou Mgr. Kamilou Zemanovou –
Stieberovou, společně se spolkem Školamyšl, z.s., zastoupeným předsedkyní Mgr. Věrou Krejčovou, Ph.D.
a

....................................................................................................... r.č. ...............................................
..........................................................................................................r.č. .................................................
(oba rodiče ev. jiní zákonní zástupci dítěte, dále jen „rodiče“)

uzavírají pro zajištění vzdělávání dítěte v odloučeném pracovišti ZŠ Mozaika v Litomyšli tuto
S M L O U V U
I.
Ve školním roce 2015/2016 počínaje dnem 1. září 2015 bude
Základní škola MOZAIKA, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou (dále jen
„škola“) dítěti

VI.
Příspěvky, finanční částky nebo jiné hodnoty, které
z jakýchkoli zákonných zdrojů získá spolek, jsou součástí fondů
spolku, který s nimi hospodaří ve prospěch podpory vzdělávání.

..................................................................................................................
...............
r.č. ..................................../…............ poskytovat v odloučeném
pracovišti
v Litomyšli základní vzdělání v souladu se školským zákonem
(561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

VII. Spolek se zavazuje 1x ročně informovat shromáždění rodičů
o hospodaření. Spolek je povinen projednat veškeré připomínky
a návrhy rodičů. Současně s podpisem této smlouvy se jeden
z rodičů, na základě samostatné přihlášky stává členem spolku
Školamyšl, z.s. Práva a povinnosti spojené s druhy členství, jakož
i způsob rozhodování spolku určují jeho stanovy.

II.
Zapsaný spolek Školamyšl,z.s. (dále jen „spolek“) a škola
zajišťují úhradu těchto nákladů:

VIII. Dítě je hodnoceno širším slovním hodnocením, a pokud
prospívá přiměřeně požadavkům školy, postupuje do dalšího
ročníku. V případě přestupu na jinou školu, bude dítěti vydáno na
požádání této školy vysvědčení odpovídající klasifikačnímu řádu
příslušné školy. Veškerá vysvědčení vydávaná školou mají platnost
na celém území České republiky.

1) vybavení a provoz školní budovy
2) vybavení dětí základními učebnicemi a učebními pomůckami dle
uvážení školy.
III.

Stravné dítěte a jeho dopravní výdaje hradí rodiče.

IV.
Rodiče dítěte se zavazují zaplatit spolku (č. ú. 1077612350257/0100) celkem 18.000,- Kč (dále jen „příspěvek“).
Příspěvek je po podpisu smlouvy rodiči splatný nejpozději do
30.6.2015. Při pozdní platbě je spolek oprávněn, vedle zákonných
úroků z prodlení, účtovat rodičům za každý týden prodlení 100,- Kč
navíc. Výše příspěvku se během roku nemění, vyjma nutnosti
reagovat na zvýšené náklady způsobené změnou zákonného rámce
nastavší po uzavření smlouvy. Zaplacený příspěvek ani jeho část
se nevrací.
V.

Spolek může poskytnout tyto úlevy placení příspěvku:

1) příspěvek lze k předchozí žádosti rozvrhnout do rovnoměrných
níže uvedených splátek splatných v době od 1. 7. do 30. 6., vždy
k 5. dni prvního měsíce období, na něž se splátka vztahuje
Počet splátek

Data splatnosti a podpis předsedy spolku

prokáží-li rodiče, že jednorázová splatnost je překážkou účasti na
vzdělávání, s ohledem na vývoj příjmové situace rodiny, či
s ohledem na jiné důležité skutečnosti (např. počet placených
příspěvků). Není-li v této smlouvě u počtu splátek vepsán podpis
předsedy, platí, že příspěvek je splatný naráz;
2) dítěti z rodiny, jež má nárok na sociální příplatek (výše příjmu
je do 1,6 životního minima) může být poskytnuta sleva z příspěvku a
ž do výše 1/2 . O slevu ve výši 1/3 příspěvku mohou žádat i rodiny
mající ve škole více než dvě děti a příspěvek by je neúměrně
zatížil. Spolek o poskytnutí slevy rozhodne po zvážení celkové
finanční situace, spravedlivosti žádosti ve vztahu k ostatním, jakož
i dalších obdobných okolností. O tom, zda byla poskytnuta a v jaké
výši, vyrozumí spolek rodinu do 30 dnů od požádání.
3) rodina, pro níž placení příspěvku představuje překážku
vzdělávání dítěte ve škole, ačkoli toto vzdělávání je jinak
odůvodněno potřebami dítěte, může prostřednictvím spolku
mimořádně požádat s předstihem o poskytnutí sponzorování třetí
osobou. O tom, zda bylo sponzorování poskytnuto a v jaké výši,
vyrozumí spolek rodinu do 30 dnů od požádání.

IX.
Tato smlouva může být školou a spolkem s okamžitou
platností vypovězena v případě hrubého a neodpustitelného
porušení školního řádu a také tehdy není-li zaplacen příspěvek včas
(viz. bod IV. a V.), aniž by rodiče řádně a včas prokázali závažné
důvody nezaplacení.
X.
Právní vztahy účastníků této smlouvy se řídí výlučně touto
smlouvou a těmi ustanoveními školského zákona a občanského
zákoníku, od nichž se pro jejich povahu nelze dohodou odchýlit
(kogentní ustanovení). Veškeré situace a záležitosti neupravené
touto smlouvou budou řešeny především dohodou smluvních stran.
XI.
Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem rozhodnutí školy
a spolku o přijetí dítěte do školy, kteréžto bude oznámeno rodičům
do 5 dnů od přijetí rozhodnutí doporučeným dopisem či jiným
dohodnutým způsobem, a to společně s kopií potvrzené smlouvy.
XII. Právní vztahy založené smlouvou zanikají v těchto případech:
1)

ukončením školního roku či doplacením poslední splátky,
podle toho, která z těchto skutečností nastane později;

2)

jestliže dítě opustilo školu před ukončením školního
roku;

3)

odstoupením od smlouvy ze strany rodičů ev. jiných
zákonných zástupců.

Povinnost zaplatit příspěvek dle bodu IV. smlouvy není dotčena,
nastane-li některá ze skutečností uvedených v bodech 2 a 3.
XIII. Nedílnou součástí této smlouvy je přihláška do věkově
smíšené třídy v Litomyšli, odloučeného pracoviště Základní školy
MOZAIKA, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou.

V ................................................................
dne .....................................2015

Přiznání žádné z úlev není nárokové a rodiče o ni musí písemně
zažádat, s uvedením důvodů.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Mgr. Kamila Zemanová Stieberová
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
ředitelka ZŠ Mozaika
předsedkyně spolku Školamyšl

oba rodiče /zákonný zástupce

Základní škola MOZAIKA, o.p.s.
U Stadionu 1166
516 01 Rychnov nad Kněžnou
odloučené pracoviště Litomyšl

Přihláška do věkově smíšené třídy v Litomyšli
Přihlášku vyplňte, prosím, přesně a čitelně i v případě, že jste ji v předchozích letech vyplňovali. Podepsaná smlouva je nedílnou součástí přihlášky.

Dítě

Jméno a příjmení : ...............................................................................…………… rodné číslo .........................................zdravotní pojišťovna ......................................…

místo a datum narození .....................................................................................................................................národnost……………………………stát. přísl. ……………………….

bydliště ............................................................................................................... PSČ ..................................... telefon domů ....................................................………………

případné zdravotní obtíže...............................................................................................................................................................................................................................

Rodiče dítěte
Matka

Jméno a příjmení..............................................................................……… adresa.......................................................................................................................................

zaměstnavatel.............................................................. povolání ................................................................... tel. do zaměstnaní.............................................................

Otec

Jméno a příjmení..............................................................................……… adresa......................................................................................................................................

zaměstnavatel .......................................................... povolání.............................................................................. tel. do zaměstnaní ....................................................
Další členové společné domácnosti :
(uveďte, prosím, věk a vztah k dítěti - např. bratr 4 roky) ...................................................................

...................................................................
E-mailová adresa k elektronické komunikaci:………………………………………………… @………………………………………
@…………………

Zájmy dítěte :

Dítě dosud navštěvovalo tuto školu:

Proč jste se rozhodli přihlásit dítě do této školy? Co od ní očekáváte ?

V .......................................................dne ..........................................

......................................................................................................................
Podpis rodičů/zákonného zástupce

OTOČTE, PROSÍM !

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

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

