
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ

Školská 349, 272 01 Kladno, tel. 602 526 695, skola@zsmr.cz,  www.zsmr.cz, IČ: 00873730

Základní škola Maltézských rytířů
zastoupená RNDr. Jaroslavou Jenčíkovou (dále jen škola)

a
….....................................................................................................................................
zákonní zástupci (dále jen rodiče)

bytem  …..........................................................................................................................
uzavírají spolu tuto

SMLOUVU
I. Škola

• Škola se zavazuje žákovi (žákyni) …................................…................................. 

nar. …............................. (dále jen žák) poskytovat základní školní vzdělávání 
v souladu s platným školským zákonem.

• Škola se zavazuje vytvořit bezpečné a podnětné pracovní prostředí.
• Škola se zavazuje zajistit malý kolektiv tříd, aby byl umožněn individuální přístup 

ke každému žákovi.
• Škola se zavazuje zajistit poznávání křesťanských hodnot a principů.
• Škola poskytne bezplatně žákům učebnice nutné pro výuku. Škola je oprávněna 

požadovat náhradu za poškozené a ztracené učebnice. Pracovní sešity hradí rodiče
žáků.

II. Rodiče

• Rodiče přijímají křesťanské zaměření školy.
• Rodiče budou spolupracovat se školou při vzdělávání a výchově svých dětí, budou 

respektovat pravidla školy.
• Rodiče mají právo zúčastnit se výuky po dohodě s ředitelkou školy.
• Rodiče oznámí bez zbytečného prodlení škole změnu adresy, telefonního čísla, 

dětského lékaře, zdravotní pojišťovny a dalších pro školu důležitých skutečností.

III. Školné

• Rodiče se zavazují zaplatit školné za každý školní rok ve stanovené výši.
• Rodiče mohou požádat do konce září o poskytnutí individuální slevy ze školného. 

Žádost se zdůvodněním se podává písemně ředitelce školy. Individuální slevy 
poskytne škola dle svých možností. Ředitelka školy informuje rodiče o rozhodnutí 
v této záležitosti do 30 kalendářních dnů od podání žádosti.

• Výše školného – za 1. dítě 400,- Kč měsíčně, za 2. dítě 300,- Kč měsíčně, za 
3. dítě 200,- Kč měsíčně. Výše školného může být pro další školní rok upravena 
rozhodnutím ředitelky školy.

• Školné se platí do 25. dne příslušného měsíce, lze platit jednorázově na delší 
období dopředu.

• Školné se platí na účet školy 2400831734 / 2010.  Do poznámky uveďte Školné 
a jméno dítěte.

• Škola zajišťuje ze školného úhradu nákladů, které nelze hradit z dotace MŠMT ČR.

V Kladně dne ….......................

RNDr. Jaroslava Jenčíková, ředitelka školy podpis rodičů


