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SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁNÍ ZA ÚPLATU
I.
Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při poskytování vzdělání výše
jmenovanému žáku, který byl přijat ke studiu na základě rozhodnutí o přijetí na obor :

XX-YY-Z/00 – Název oboru
Xletý obor vzdělání s maturitou/výučním listem
Soukromá škola prohlašuje, že získané vzdělání je rovnocenné vzdělání získanému ve státních školách.

1.

2.

II.
Škola zajišťuje úhradu nákladů na:
a) provoz školy podle vzdělávacího projektu,
b) zajištění kvalifikovaného pedagogického sboru,
c) pomocný personál a nezbytné administrativní síly,
d) prostory a vybavení školy,
e) zákonné pojištění žáka.
Škola nehradí:
a) náklady na dopravu žáků, stravné, lyžařský kurz a jiné touto dohodou nesjednané činnosti,
b) náklady na pořízení učebních textů a pomůcek, které zůstanou ve vlastnictví žáka,
c) ochranné pracovní pomůcky.
III.

1.

Žák se zavazuje přispět škole na úhradu nákladů na výuku žáka částkou (dále „školné“) XX 000, - Kč
(slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za celé studium. Pokud žák opakuje ročník ,částka se navyšuje
o poměrnou část , vypočítanou z celkové výše běžného školného. Školné je splatné v kanceláři školy
hotově nebo na účet školy č. ú.: 883104339/0800, variabilní symbol platby: rodné číslo žáka.
Platba školného je rozdělena na jednotlivé roky studia dle individuálního splátkového kalendáře, který
žák obdrží při podpisu této smlouvy. Nebude-li školné zaplaceno v řádném termínu, zavazuje se žák
zaplatit škole smluvní pokutu ve výši rovnající se vždy výši nezaplaceného školného (smlouva o
smluvní pokutě podle § 544 - § 545 o. z. č. 40/1964 Sb.). Smluvní pokuta je splatná stejným způsobem
jako školné dle splátkového kalendáře , a to bez výzvy školy. Vedle smluvní pokuty se žák zavazuje
zaplatit škole úroky z prodlení ve výši podle vládního nařízení č. 142/1994 Sb. v platném znění; úroky
jsou splatné stejným způsobem jako školné. Za vystavení každé písemné upomínky je škola oprávněna
požadovat smluvní pokutu ve výši 150 Kč. Nebudou-li vyrovnány finanční závazky žáka, sjednává se,
že žák nebude připuštěn k závěrečným zkouškám (maturitním zkouškám). Každá splátka školného se
úročí samostatně. V případě, že školné nebude uhrazeno nejpozději do 30 dnů po termínech uvedených

ve splátkovém kalendáři, tato smlouva může být ze strany školy již bez dalšího upozornění vypovězena,
nebude-li dohodnuto jinak. Při předčasném ukončení studia se žák zavazuje uhradit školné, vypočtené
poměrnou částí z celé výše školného ke dni ukončení studia. Za den ukončení studia se považuje den,
kdy byl o tomto sepsán protokol podepsaný oběma stranami na základě písemné žádosti žáka.
V ostatních případech den ukončení stanoví protokolem škola.
2.

Částka představující školné, resp. jeho část nebo záloha na školné se po vypovězení či zániku smlouvy
nevrací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro případ zániku smlouvy z důvodu nemožnosti
plnění se postupuje podle § 575 a následujících Občanského zákoníku.

3.

Škola si vyhrazuje právo upravit výši školného s ohledem na případné změny ekonomických podmínek,
např. vyjádřené formou inflace, která je publikována Českým statistickým úřadem, nebo relace
školného vzhledem k nákladům zůstala zachována, a to formou dodatku k této smlouvě.

4.

Ustanovení předchozích odstavců nevylučují možnost individuální dohody smluvních stran o úpravě
školného a splátkového kalendáře.
IV.

1.

Žák se zavazuje uhradit škole škody, které žák způsobil porušením povinností nebo nedbalostí.

2.

Za škodu, která vznikla žáku při vyučování, při výchově mimo vyučování nebo v přímé souvislosti s
nimi, odpovídá škola ve smyslu nařízení vlády č. 223/1988 Sb. ve znění nařízení vlády č. 193/1991 Sb.

3.

Žák se zavazuje k dodržování školního řádu a že se bude chovat tak, aby svým jednání nepoškozoval
jméno školy.

4.

Doplnění klasifikace v náhradním termínu nebo při opravné zkoušce bude žákem hrazeno (neplatí pro
žáky dlouhodobě nemocné) - škola si vyhrazuje právo rozhodnutí. Žák rovněž hradí náklady
na opravnou maturitní zkoušku či učňovskou závěrečnou zkoušku.

5.

Při neodůvodněné absenci na praktickém vyučování žák uhradí náklady spojené s náhradní výukou.
V.

1.

Veškeré vztahy představující rámec této smlouvy budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou obou
smluvních stran.

2.

Podpisem této smlouvy stvrzuje žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, ve smyslu Zákona
o rodině, že došlo k dohodě o výchově dítěte způsobem ve smlouvě uvedeným.

3.

Smluvní vztah mezi účastníky této smlouvy zaniká v následujících případech:
a) ukončením studia žáka složením závěrečné nebo maturitní zkoušky,
b) vyloučením žáka ze studia v souladu se školním řádem,
c) dohodou smluvních stran,
d) výpovědí pro prokazatelné nesplnění podmínek této smlouvy,
e) nesplněním podmínek uvedených v rozhodnutí o přijetí ke studiu.
VI.

1.

Obsah smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky přijatými oběma smluvními stranami.

2.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a je uzavírána na dobu studia
žáka ve škole.

3.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne 20. května 2013

..............................................................
jednatel společnosti
Bc. Radovan Šrejbr

...............................................................
žák/ zákonný zástupce

