
 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY WONDERLAND ACADEMY 

(dále jen „Obchodní podmínky“) 
jež jsou nedílnou součástí 

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
 

ČLÁNEK I 

DEFINICE 

Nebude-li výslovně stanoveno jinak, mají následující termíny v těchto Obchodních podmínkách 

následující význam: 

1. „ZŠ WA“ se rozumí obchodní společnost Základní škola Wonderland Academy s.r.o., IČ 288 

95 410, se sídlem Praha 4 – Šeberov, U Školky 880, PSČ 149 00, vedená u Městského soudu 

v Praze pod sp. zn. C 151658. 

2. „Školským zákonem“ se rozumí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

3. „Školou“ se rozumí základní škola provozovaná ZŠ WA pod IZO 181 055 490 na adrese Mílová 

697/2, Praha 4 – Libuš, PSČ 142 00. 

4. „Žákem“ se rozumí nezletilá fyzická osoba, jíž má být ze strany ZŠ WA poskytováno ve Škole 

základní vzdělávání a výuka dle Školského zákona, a to na základě smlouvy o poskytování 

základního vzdělávání. 

5. „Smlouvou“ se rozumí smlouva o poskytování základního vzdělávání na prvním a druhém 

stupni, jež je uzavírána mezi zákonným zástupcem Žáka a ZŠ WA a jejímž předmětem je 

zejména závazek ZŠ WA poskytovat ve Škole Žákovi základní vzdělávání a výuku dle Školského 

zákona a závazek zákonného zástupce Žáka hradit sjednané školné. 

6.  „Zákonným zástupcem Žáka“ se rozumí fyzická osoba, jež je dle platných a účinných 

právních předpisů České republiky zákonným zástupcem Žáka, která zároveň uzavírá se ZŠ WA 

Smlouvu. 

7. „Smluvními stranami“ se rozumí strany, mezi nimiž je uzavírána Smlouva, tedy společně 

Zákonný zástupce Žáka a ZŠ WA. 

8. „Bankovním účtem“ se rozumí bankovní účet ZŠ WA č. 2081265359/5500 vedený u 

Raiffeisenbank. 

9. „Další smlouvou“ se rozumí ve vztahu ke Smlouvě další smlouva o poskytování základního 

vzdělávání, která je uzavřena mezi ZŠ WA a Zákonným zástupcem Žáka. Jejím předmětem je 

zejména závazek ZŠ WA poskytovat ve Škole základní vzdělávání a výuku dle Školského zákona 

další nezletilé osobě, jejímž zákonným zástupcem je v dané době Zákonný zástupce Žáka (tj. 

dalšímu dítěti Zákonného zástupce Žáka, tedy nejen Žákovi) a jíž ZŠ WA dosud základní 

vzdělávání anebo výuku nikdy neposkytovala, a závazek Zákonného zástupce Žáka hradit ZŠ 

WA sjednané školné. Znění takové smlouvy je obdobné jako znění Smlouvy. 

10. „MŠW“ se rozumí obchodní společnost Mateřská škola Wonderland, s.r.o., IČ 241 69 811, se 

sídlem U školky 880, Šeberov, 149 00 Praha 4. 

 

 

 

 

 

 



ČLÁNEK II 

ÚPLATA  

1. Zákonný zástupce Žáka hradí ZŠ WA jednorázový registrační poplatek ve výši 4.500 Kč hotově 

při podpisu Smlouvy. Registrační poplatek je nevratný. 

2. Zákonný zástupce Žáka hradí v souladu s ust. § 123 odst. 1 Školského zákona ZŠ WA na 

Bankovní účet školné v níže stanovené výši.  

3. Zákonný zástupce Žáka hradí ZŠ WA zálohu na školné ve výši 31.700 Kč pro první stupeň, 

nebo 33.700 Kč pro druhý stupeň, a to tak, aby záloha byla připsána na Bankovní účet do 

dvou dnů ode dne uzavření Smlouvy (dále jen „Záloha na školné“). Záloha na školné bude ze 

strany ZŠ WA započtena oproti nároku ZŠ WA na úhradu školného, a to v rámci daňového 

dokladu – faktury na školné. Záloha představuje zejména úplatu za rezervování místa pro Žáka 

v ZŠ WA, proto pro případ, že Žák po podpisu této Smlouvy nenastoupí školní docházku, ZŠ WA 

je oprávněna zálohu si ponechat, a to jako smluvní pokutu. 

4. ZŠ WA je oprávněna jednostranně změnit výši školného za poskytování základního vzdělávání 

Žákovi, avšak maximálně o 10 % jeho roční výše sjednané v čl. III a IV těchto Obchodních 

podmínek.  

5. V případě, že Zákonný zástupce Žáka uzavře v době účinnosti Smlouvy se ZŠ WA Další smlouvu, 

je ZŠ WA oprávněna jednorázově poskytnout Zákonnému zástupci Žáka po dobu účinnosti obou 

takových smluv slevu na školné za staršího ze sourozenců ve výši 10 %, přičemž je-li následně 

uzavřena Další smlouva ohledně dalšího sourozence dítěte (třetího), je ZŠ WA oprávněna po 

dobu účinnosti všech tří takových smluv poskytnout Zákonnému zástupci Žáka jednorázovou 

slevu na školné za druhého nejstaršího ze tří sourozenců ve výši 10 %.  

6. V případě, že bude mezi Zákonným zástupcem Žáka a MŠW uzavřena smlouva o přijetí 

sourozence Žáka do soukromé mateřské školy Wonderland provozované MŠW pod IZO 181 

034 735, v níž se Zákonný zástupce Žáka zaváže hradit školné za sourozence Žáka v rozsahu 

celodenní docházky sourozence Žáka do mateřské školy pět dní v týdnu, je MŠW nebo ZŠ WA 

oprávněna jednorázově poskytnout Zákonnému zástupci Žáka po dobu účinnosti obou takových 

smluv slevu na školné za staršího ze sourozenců ve výši 10 %, přičemž je-li následně uzavřena 

další taková smlouva ohledně dalšího sourozence dítěte (třetího), je MŠW nebo ZŠ WA 

oprávněna po dobu účinnosti všech tří takových smluv poskytnout Zákonnému zástupci Žáka 

jednorázovou slevu na školné za druhého nejstaršího ze tří sourozenců ve výši 10 %.  

 

ČLÁNEK III 

ŠKOLNÉ NA PRVNÍM STUPNI 

1. Školné na prvním stupni činí 15.850 Kč za každý měsíc školního vyučování, tj. za měsíce 

září až červen daného školního roku, celkově tedy 158.500 Kč za jeden školní rok. Školné za 

jeden školní rok základního vzdělávání Žáka v prvním stupni je splatné v deseti splátkách 

představujících zálohu na školné v jednotlivé výši 15.850 Kč, kdy první splátku je Zákonný 

zástupce Žáka povinen uhradit ZŠ WA nejpozději do 30. 6. daného kalendářního roku, v němž 

je zahajován daný školní rok, a každou další splátku do 15. dne následujícího kalendářního 

měsíce.  

2. Zákonný zástupce žáka je oprávněn školné na prvním stupni hradit též ve dvou splátkách, kdy 

první splátka představující zálohu na školné ve výši 79.250 Kč odpovídající školnému za 1. 

pololetí školního roku je splatná vždy k 30. 6. kalendářního roku, v němž je zahajován daný 

školní rok, a druhá splátka ve výši 79.250 Kč odpovídající školnému za 2. pololetí školního roku 

je splatná vždy k 31. 1. kalendářního roku následujícího po roce, v němž byl zahájen daný školní 

rok. 

3. Zákonný zástupce žáka je oprávněn školné na prvním stupni hradit též za celý jeden školní rok, 

a to v jediné platbě ve výši 158.500 Kč představující zálohu na školné, kterou Zákonný zástupce 

Žáka musí uhradit nejpozději do 30. 6. kalendářního roku, v němž je zahajován daný školní rok. 

 



ČLÁNEK IV 

ŠKOLNÉ NA DRUHÉM STUPNI 

1. Školné na druhém stupni činí 16.850 Kč za každý měsíc školního vyučování, tj. za měsíce 

září až červen daného školního roku, celkově tedy 168.500 Kč za jeden školní rok. Školné za 

jeden školní rok základního vzdělávání Žáka v druhém stupni je splatné v deseti splátkách 

představujících zálohu na školné v jednotlivé výši 16.850 Kč, kdy první splátku je Zákonný 

zástupce Žáka povinen uhradit ZŠ WA nejpozději do 30. 6. daného kalendářního roku, v němž 

je zahajován daný školní rok, a každou další splátku do 15. dne následujícího kalendářního 

měsíce. 

2. Zákonný zástupce žáka je oprávněn školné na druhém stupni hradit též ve dvou splátkách, kdy 

první splátka představující zálohu na školné ve výši 84.250 Kč odpovídající školnému za 1. 

pololetí školního roku je splatná vždy k 30. 6. kalendářního roku, v němž je zahajován daný 

školní rok, a druhá splátka ve výši 84.250 Kč odpovídající školnému za 2. pololetí školního roku 

je splatná vždy k 31. 1. kalendářního roku následujícího po roce, v němž byl zahájen daný školní 

rok. 

3. Zákonný zástupce žáka je oprávněn školné na druhém stupni hradit též za celý jeden školní rok, 

a to v jediné platbě ve výši 168.500 Kč představující zálohu na školné, kterou Zákonný zástupce 

Žáka musí uhradit nejpozději do 30. 6. kalendářního roku, v němž je zahajován daný školní rok. 

 

ČLÁNEK V 

 ZPŮSOB ÚHRADY PLATEB 

1. Zákonný zástupce Žáka hradí veškeré platy na Bankovní účet č. 2081265359/5500 na 

podkladě daňových dokladů – faktur vystavovaných ZŠ WA. Uhrazené školné se ZŠ WA 

zavazuje vyúčtovat vždy ke konci každého školního roku.    

2. Zákonný zástupce Žáka bere na vědomí, že krátkodobá ani dlouhodobá absence Žáka ve Škole, 

či neúčast na základním vzdělávání poskytovaném ZŠ WA není důvodem k neplacení nebo 

snížení školného ani jiných úplat stanovených Smlouvou nebo Obchodními podmínkami. 

3. Ve školném není zahrnuto stravné, jež se skládá z cen Zákonným zástupcem Žáka 

objednaných přesnídávek, obědů a svačin pro Žáka. Aktuální ceník stravného je uveden na 

webových stránkách ZŠ WA: www.wonderlandacademy.cz. Zákonný zástupce Žáka hradí 

stravné přímo externímu dodavateli stravy na základě přihlášky ke stravování a ve lhůtě a 

způsobem stanoveným externím dodavatelem stravy. V případě, že Zákonný zástupce Žáka 

neobjedná pro Žáka pro daný den stravu (přesnídávku, oběd anebo svačinu) a Žákovi je tato 

strava přesto poskytnuta, zavazuje se Zákonný zástupce Žáka uhradit cenu dané stravy dle 

ceníku stravného ZŠ WA, přičemž tato cena bude ze strany ZŠ WA vyúčtována v rámci faktury 

– daňového dokladu, který ZŠ WA vystaví Zákonnému zástupci Žáka zpravidla začátkem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla strava Žákovi poskytnuta; totéž platí 

v případě, že Zákonný zástupce Žáka stravu pro Žáka pro daný den objedná, avšak jeho cenu 

neuhradí dodavateli stravy řádně a včas. 

4. Zákonný zástupce Žáka bere na vědomí, že ve školném nejsou zahrnuty náklady na osobní 

školní pomůcky Žáka, školní uniformu, náklady na dopravu a další výdaje spojené 

s mimoškolními akcemi (vstupné), poplatky za plavání, platby spojené se zájmovým 

vzděláváním Žáka ve školní družině, úhrady spojené se školními kroužky apod. 

5. Zákonný zástupce Žáka je srozuměn s povinností hradit vedle školného veškeré náklady 

spojené se zájmovým vzděláváním Žáka, s dopravou Žáka školním autobusem, náklady na 

školní pomůcky apod., které v průběhu školního roku vzniknou. 

6. V případě, že Zákonný zástupce Žáka přihlásí Žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině 

nebo školních kroužcích, je povinen hradit úplatu za toto zájmové vzdělávání, a to ve výši a 

termínech stanovených ze strany ZŠ WA pro daný školní rok, přičemž tyto údaje musí být ze 

strany ZŠ WA zveřejněny s dostatečným předstihem před koncem lhůty pro přihlášení Žáka 

k takovému zájmovému vzdělávání.      

http://www.wonderlandacademy.cz/


7. Zákonný zástupce Žáka bere na vědomí, že je povinen uhradit ZŠ WA veškerou škodu 

způsobenou Žákem na jejím majetku nebo na majetku třetích osob, není-li tato kryta Zálohou 

na náklady. 

8. V případě prodlení Zákonného zástupce Žáka s úhradou jakékoli pohledávky ZŠ WA vzniklé na 

základě Smlouvy anebo Obchodních podmínek vzniká ZŠ WA nárok na úhradu smluvní pokuty 

ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Nárok na náhradu škody není tímto jakkoliv dotčen.  

9. Aktuální znění Obchodních podmínek je vždy umístěno na webových stránkách ZŠ WA 

www.wonderlandacademy.cz. 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2022. 

http://www.wonderlandacademy.cz/

