Lesní mateřská škola Divočina
E-mail: info@divocinalisen.cz
www.divocinalisen.cz
IČO: 11 676 680

Dohoda o náhradním stravování,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:
Lesní mateřská škola Divočina
Sídlo: Podhorní 36, Brno, 628 00
Identifikační číslo: 11 676 680
Statutární orgán: Mgr. Eva Kotyzová
Číslo bankovního účtu: 123-4759720247/0100
email: info@divocinalisen.cz
(dále také „provozovatel”, „škola“)
zastoupen Mgr. Evou Kotyzovou
(na straně jedné jako „škola“)
a
/jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte
bytem
narozen/a dne
(na straně druhé jako „zákonný zástupce“)
(dále oba též jako „smluvní strany“)
I.1 Dítě zákonného zástupce

/jméno a příjmení

bytem
narozen/a dne
navštěvuje školu.
I.2
Zákonný zástupce vyslovuje souhlas s tím, že dítěti nebude poskytnuto hmotné zabezpečení
ve formě školního stravování dle § 122 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, a to konkrétně
dopolední svačina
oběd
odpolední svačina.
I.3
Škola a zákonný zástupce se dohodli v souladu s § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním
vzdělávání, že škola nebude zajišťovat školní stravování ve formě uvedené v odstavci I.2 této smlouvy,
jelikož zákonný zástupce má zájem dítěti zajišťovat individuální stravu sám tzv. domácím stravováním.
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I.4

dopolední svačiny
oběda
odpolední svačiny
prostřednictvím třetí osoby, která zabezpečí dodržování příslušných právních předpisů, zejména týkající
se hygieny a dodržování výživových norem ve vyhlášce č. 107/2005, o školním stravování. Zákonný
zástupce se tímto zavazuje za jídla specifikovaná v tomto odstavci hradit částku stanovenou třetím
subjektem.
I.5
Zákonný zástupce potvrzuje, že byl školou poučen o důležitosti pestré a vyvážené stravy pro
řádný vývoj dítěte a možnostech lesní školky z hlediska skladování a výdeje domácí stravy. Rodič se
zavazuje každý týden seznámit se s navrženým jídelníčkem pro jídla specifikovaná v odstavci I.2 této
smlouvy a držet se doporučení v navrženém jídelníčku.
I.6
Zákonný zástupce potvrzuje, že za kvalitu a množství jídla domácího stravování nenese
odpovědnost škola. Individuální strava dítěte, kterou se zavázal poskytovat zákonný zástupce domácím
stravováním, není stravovací službou ve smyslu zákona č. 258/2000, zákon o veřejném zdraví. Škola
není odpovědná za dodržování výživových norem, mj. vyhlášky č. 107/2005, o školním stravování,
v případě domácího stravování.
I.7
Zákonný zástupce je oprávněn smlouvu kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní
doba uplyne koncem kalendářního týdne, ve kterém byla výpověď doručena lesní školce. Je-li výpověď
lesní školce doručena v pátek či ve dnech pracovního klidu, činí výpovědní doba alespoň tři kalendářní
dny. V případě, že smlouva byla vypovězena, je škola po uplynutí výpovědní doby povinna dítěti zajistit
školní stravování v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou 4/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, vyhláškou č. 107/2005,
o školním stravování a s dalšími právními předpisy.
I.8
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že
nebyla uzavřena za jakéhokoliv nátlaku či tísně ani pod hrozbu násilí nebo lstí.
I.9
školy

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost končí s ukončením docházky dítěte do

V Brně dne

V

………………………………………
Lesní mateřská škola Divočina
Mgr. Eva Kotyzová, ředitelka

………………………………………
zákonný zástupce
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