Smlouva mezi rodiči žáků a školskou právnickou osobou o svěření k dohledu
Článek I.
Smluvní strany
Smlouva se uzavírá mezi:
Zákonným zástupce nezletilého žáka:
Pan(í)
Jméno:…………………………………………………………………………………………………………………………
Bydliště:……………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno žáka:………………………………………………..…………………, nar……………..……………………..
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………
a
školskou právnickou osobou vykonávající činnost mateřské školy:
NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích
se sídlem Lonkova 512, 530 09 Pardubice
IČ: 71341269, RED IZO 691 002 568
zastoupená Mgr. Lenkou Macháčkovou, ředitelkou školy

1.
Obsahem smlouvy je svěření k dohledu nad nezletilým.
2.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou od ______________ nejdéle do 30. 6. 2017.
3.
Uzavření smlouvy je bezúplatné vzhledem ke značnému omezení časového rozsahu služby.
4.
Důvodem zrušení smlouvy může být narušování předškolního vzdělávání žákem či jeho
zákonným zástupcem.
5.
Podpisem smlouvy vzniká právo nezletilého žáka a jeho zákonného zástupce na zajištění
dohledu nad žákem v mateřské škole.
6.
Povinnosti žáka:
a.
Po dobu pobytu v MŠ je žák povinen dodržovat pokyny pedagoga, nenarušovat svým
chováním režim dne v MŠ. Dodržovat ustanovení řádu školy a zásady bezpečnosti tak, jak byl žák
poučen.
b.
Odpovědnost za škodu (zahrnuje i úraz), která byla způsobena žákovi v době držení dohledu
nad ním v mateřské škole se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, obecně podle § 420;
c.
Odpovědnost za škodu (zahrnuje i úraz), kterou způsobil žák v době držení dohledu nad ním
v mateřské škole. Odpovědnost se řídí ustanovením § 422 občanského zákoníku, resp. je-li poškozeným
pedagogický pracovník nebo jiný zaměstnanec právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy,
ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
7.
Způsob odchodu žáka z MŠ:
Žák bude odcházet

 sám

 v doprovodu:

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

Článek II.
Předmět smlouvy
1.
Zajištění dohledu nad žákem základní školy v mateřské škole, a to po vymezenou dobu. Jedná se o
okrajové úseky provozu MŠ. Ráno od 6:30 hod maximálně do 7:40 hod a v odpoledních hodinách od
16:00 hod, kdy končí činnost školní družiny maximálně do doby ukončení provozu mateřské školy, do
16:30 hod.
2.
Dohled nad žákem bude vykonávat pedagog, který v té době vykonává přímou vyučovací činnost v MŠ.
Pedagog převezme žáka od vychovatelky školní družiny, která žáka doprovodí do třídy MŠ.
3.
Po dobu přítomnosti žáka školy v MŠ bude mít žák možnost volné hry, odpočinkové a rekreační
činnosti.
4.
V důsledku smlouvy nedojde k omezení poskytování předškolního vzdělávání.
5.
Smlouva o svěření k dohledu vychází vstříc potřebám jednotlivců a nepřekročí minimální časový rozsah.
Článek III.
Obsah smlouvy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zákonný zástupce
Z
žáka převezme žáka od pedagoga v MŠ způsobem, jak je stanoveno výše.
8.
Podmínky plnění smlouvy ze strany ŠPO:
a.
Dohled nelze převzít, popř. v něm nelze pokračovat, pokud by počet dětí přítomných v daném
okamžiku v dané třídě po započtení dohlížených žáků překročil nejvyšší počet dětí v mateřské škole.
b.
D
Smlouva
nesmí překážet přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, rovněž tak dohled nad žáky
nelze přebírat ani v něm pokračovat, má-li to nežádoucí dopad na kvalitu předškolního vzdělávání.
P
V Pardubicích dne ………………………………………………….
V
S
……………………………………………..
zákonný zástupce

……...........……………….………………
Mgr. Lenka Macháčková
ředitelka školy

