
Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase
Manna, o.p.s.

Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8
zastoupená ředitelkou o.p.s. Mgr. Zuzanou Svobodovu, Ph.D.

a

Zákonný zástupce   …………………………………………………………………………….

dítěte  …………………………………………………     narozeného:.……………………….

adresa ………………………………………………………..……………………….…………

telefon  ………………………………………………………………………………..…………

uzavírají

Smlouvu
o poskytnutí předškolní výchovy na Základní škole německo-českého

porozumění, Chabařovická 1125/4, 180 00 Praha 8 /dále jen škola/

1. Škola se zavazuje poskytnout žákovi předškolní výchovu v rozsahu 3 hodin týdně
zaměřenou na rozvoj kreativity, komunikace a jemné motoriky a na základy německého
jazyka.

2. Rodič se zavazuje posílat své dítě do sjednaných hodin pravidelně a přispívat na jeho
předškolní výchovu školným.

3. Školné pro školní rok 2022/2023 činí 12.000,- Kč. Platí se ve dvou splátkách k 15.9. a 1.2.
hotově do pokladny školy nebo převodem na účet č. 181 744 542 /0300 u ČSOB Praha 8 –
Stírka.

4. Předškolní výchova se zahajuje v měsíci říjnu a končí v měsíci květnu.  Bude poskytnuta
v rozsahu minimálně 10 týdnů za pololetí, s dotací 3 vyučovací hodiny.

5. Pokud rodič v průběhu předškolní výchovy svého dítěte jednostranně smlouvu vypoví,
nevzniká mu nárok na vrácení poměrné částky školného, možnost odhlášení v pololetí.

6. Pokud škola v průběhu předškolní výchovy nebude moci ze závažných příčin dostát svému
závazku (dlouhodobá nemoc učitelů, havárie ve škole, karanténa, apod.), vrátí smluvnímu
partnerovi část školného v poměru k rozsahu neodučených hodin.



7. Po dobu pobytu žáka ve škole se rodič/zákonný zástupce a žák řídí  pravidly Školního řádu
a pravidly bezpečnosti, se kterými budou žáci seznámeni na první schůzce.

Tato smlouva se uzavírá na šk.r. 2022/2023. Platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu.
Smlouva má dvě vyhotovení, z nichž obě mají stejnou platnost. Každá smluvní strana obdrží
jeden podepsaný exemplář.

Při vzniku smluvního vztahu a v souvislosti s poskytováním předškolní výchovy
zpracováváme Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte uvedené v této smlouvě.
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb (Zákon o ochraně osobních
údajů).  Informace o jejich zpracování jsou zveřejněny na úřední desce školy umožňující
dálkový přístup, konkrétně
zde: http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/ochrana-osobnich-udaju-gdpr, v případě, že tuto
stránku navštívíte, budeme zpracovávat i Vaši IP adresu (stránku je možné navštívit i
v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů). Zásady o nakládání s osobními údaji
konkretizuje interní Směrnice pro ochranu osobních údajů, která je k nahlédnutí v kanceláři
ředitelky školy.

V Praze dne 19.4.2022

………………………………….                                                ……………………………….
Mgr. Hana Nápravníková razítko o.p.s.                      podpis zák. zástupce dítěte

ředitelka školy

http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/ochrana-osobnich-udaju-gdpr,

