
SMLOUVA O PODPOŘE MONTESSORI VÝUKY

kterou mezi sebou uzavírají: SPOLEK MONTESSORI JESENÍK

IČO: 08211019

Palackého 1397/10b, 790 01 Jeseník

zastoupen: Kristýna Hanulíková, předsedkyně spolku, e-mail:

a zákonným zástupcem dítěte (dále jen “Rodič”)

jméno a příjmení Rodiče: .................................................................

bytem: .................................................................................

datum narození: ..................................................................

e-mail: .................................................................................

telefon: ................................................................................

SPOLEK MONTESSORI JESENÍK (dále jen Spolek) sdružuje komunitu rodičů, kteří mají zájem na tom,
aby se rozvíjela v Jeseníku Montessori výuka v předškolním a školním vzdělávání dětí. Spolek v rámci
školského zákona ̈a svých stanov působí ve prospěch svých členů a rodičů, kteří chtějí své dítě
vzdělávat Montessori způsobem. Spolek pomáhá organizačně, personálně a finančně zajišťovat
Montessori výuku ve vybraných třídách ZŠ Jeseník a MŠ K.Čapka. Spolek bude dělat pro Rodiče vše, co
je v jeho možnostech pro to, aby dítě Rodiče prospívalo v Montessori výuce podporované Spolkem.
Rodič má možnost stát se členem Spolku, když bude respektovat jeho stanovy. Podpisem této smlouvy
vyjadřuje zájem na tom, aby po dobu trvání této smlouvy jeho dítě jednu z Montessori tříd školy/školky
navštěvovalo a má zájem na této výuce aktivně spolupracovat.

Jméno dítěte: ........................................................................

Datum narození: ...................................................................

S ohledem na výše uvedené uzavírá Spolek s Rodičem následující Smlouvu o podpoře Montessori
výuky (dále jen „tato Smlouva“) pro školní rok: 2022/2023.



I. Hlavní ujednání

Touto Smlouvou se Rodič zavazuje respektovat v ní uvedené zásady a finančně přispívat na zajištění
výuky po dobu, kterou dítě navštěvuje Montessori výuku ve škole/školce. Spolek se při dodržení výše
uvedeného a souhlasu školy/školky zavazuje usilovat o umístění dítěte v jedné z Montessori tříd
školy/školky a finanční příspěvek Rodiče využít výlučně k zajištění a podpoře Montessori výuky, a to
zejména těmito činnostmi:

a) organizací, vzděláváním a podporou učitelů a asistentů
pedagogů v Montessori třídách;

b) zajištěním specifických Montessori výukových pomůcek;

c) zájmovou činností určenou dětem a zájemcům o Montessori vzdělávání;

d) expertní a poradenskou činností.

II. Zásady provozu a výuky v Montessori třídách

1) Rodič je pravidelně informován o vzdělávání dítěte. Je mu poskytováno průběžné hodnocení
jeho chování i výsledků. Ve škole je předáváno pololetní a výroční hodnocení prospěchu.

2) Rodič se zavazuje v rámci výkonu své rodičovské odpovědnosti zajistit, že jeho dítě nenaruší
poskytování Montessori vzdělávání ostatním žákům školy/školky. Spolek je oprávněn požádat rodiče, aby
se dostavil ke konzultaci o prospěchu a chování dítěte. Rodič je rovněž oprávněn Spolek nebo
školu/školku o takovou konzultaci požádat.

3) V případě upozornění na nevhodné chování či nedostatečné výsledky vzdělávání na straně dítěte
se Rodič zavazuje výchovně působit k nápravě vytknutých skutečností.

4) Rodič prohlašuje, že se seznámil se zásadami výuky v Montessori třídách, které jsou k dispozici na
webu školy /školky, a že se seznámil s právy a povinnostmi svými a svého dítěte stanovenými školským
zákonem a školním řádem.

III. Příspěvky na výuku

1) Pro provoz Montessori třídy je nad rámec podmínek zajištěných školou zapotřebí zajistit materiální
podmínky, zejména finanční. Za účelem zajištění těchto podmínek se Rodič zavazuje k řádnému a
včasnému placení měsíčního příspěvku na výuku po celou dobu docházky jeho dítěte do školy/školky..

2) Výši příspěvku na výuku stanovuje Spolek na základě reálných potřeb a finanční situace Spolku.
Spolek usiluje o to, aby výše příspěvku nebyla pro Rodiče rozhodujícím faktorem při volbě Montessori
třídy. Spolek prohlašuje, že informoval Rodiče o výši příspěvku pro daný školní rok před uzavřením této
Smlouvy a Rodič prohlašuje, že s výší příspěvku souhlasí. Výše příspěvku pro tento školní rok činí 1100
Kč měsíčně. Strany se dohodly tak, že Spolek je oprávněn jednou ve školním roce zvýšit příspěvek o
míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem; o zvýšení příspěvku Spolek Rodiče bezodkladně
informuje.

3) Příspěvek na výuku je splatný měsíčně předem na účet Spolku č. 289676801/0300 vedený u



Poštovní spořitelny. Je potřeba do poznámek uvést ZŠ nebo MŠ a jméno i příjmení dítěte.U vícero
dětí navštěvujících školu či školku je potřeba rozepsat.

4) Bez řádně zaplacených příspěvků na výuku není možná účast dítěte v Montessori výuce podporované
Spolkem. Ve snaze předejít situaci, že Smlouva bude ukončena z důvodu finančních těžkostí na straně
Rodiče, se může Rodič, který se do finančních těžkostí dostane, obrátit na Spolek a ve spolupráci s ním
hledat optimální řešení situace.

5) Po dobu hlavních školních prázdnin (tj. v měsíci červenci a srpnu) není Rodič povinen Spolku hradit
příspěvek na výuku.

IV. Trvání Smlouvy

1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu jednoho školního roku.

2) Spolek je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v těchto případech:

a) Rodič neposkytne součinnost Spolku nebo škole/školce při konzultacích o prospěchu a chování
žáka na základě opakované výzvy; b) v případě dlouhodobých, opakovaných či závažných
výchovných či vzdělávacích problémů dítěte; c) Rodič je v prodlení s úhradou příspěvku na výuku
nebo jeho části po dobu delší 30 dnů; d) Rodič odvolá souhlas se správou osobních údajů; e)
Škola/školka přestane Spolku poskytovat součinnost se zajišťováním Montessori výuky.

3) Rodič je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v těchto
případech:

a) pedagog školy/školky závažným způsobem porušuje povinnosti podle školského zákona a
škola/školka přes upozornění ze strany Rodiče tento stav neodstraní; b) Rodič či dítě mění místo
faktického bydliště tak, že škola/školka již není ve vzdálenosti, odkud lze rozumně požadovat, aby dítě
do školy/školky dojíždělo; c) dítěti není umožněno Montessori třídu navštěvovat z důvodů na straně
Školy/školky nebo Spolku.

4) Výpověď dle článku IV. odst. 2 a 3 musí být písemná a je účinná jejím doručením. Rodič bere na
vědomí, že v případě ukončení Smlouvy Škola/školka může přeřadit dítě do jiné než Montessori
třídy.

5) Bez ohledu na důvod zániku této Smlouvy Spolek není povinen vracet Rodiči uhrazené příspěvky
na výuku, a to ani zčásti.

V. Závěrečná ustanovení

1) Podpisem Smlouvy udílí Rodič souhlas se zpracováním osobních údajů Rodiče a dítěte ve smyslu
zákona o ochraně osobních údajů a to za účelem poskytování výuky dítěte v Montessori třídě. Spolek
coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje dítěte a zákonných zástupců jak elektronicky, tak
v tištěné podobě a to v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo žáka, rodné číslo
zákonného zástupce, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu, údaje o zdravotní pojišťovně, údaje o
průběhu vzdělávání a další údaje vyžadované právními předpisy či nezbytné k plnění této Smlouvy.
Souhlas se uděluje na dobu do vypořádání všech povinností z této Smlouvy a je možné jej odvolat. Rodič
souhlasí také s tím, že údaje mohou být za účelem plnění této Smlouvy předávány škole /školce, se
kterou má Spolek uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. Rodič prohlašuje, že byl seznámen
se svým právem na přístup k poskytnutým osobním údajům, na opravu osobních údajů, jakož i dalšími



právy stanovenými v § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Spolek zaručuje, že technicky a
organizačně zabezpečí ochranu osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití, a to až do té
míry, kterou od něj lze rozumně očekávat.

2) Rodičem se v této Smlouvě rozumí zákonný zástupce
dítěte.

3) Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí Smlouvy o podpoře výuky, které mezi sebou Rodič a
Spolek uzavřeli.

4) Touto Smlouvou nejsou dotčeny práva a povinnosti Rodiče a jím zastoupeného dítěte vyplývající z
veřejnoprávních předpisů, především školského zákona a školního řádu.

V Jeseníku dne ................................................

jméno a příjmení (matka)

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

jméno a příjmení (otec)

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

Spolek Montessori Jeseník, zastoupený Kristýnou Hanulíkovou, DiS


