STŘEDNÍ ŠKOLA – PODORLICKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM,
DOBRUŠKA, Pulická 695, IČ: 71340726
Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů
Škola je registrována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Malá Strana,
ve složce 2006 pod pořadovým číslem 020, v souladu s § 153 a § 154 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Tel:491 618 930, fax 494 623 959, www.sspvc.cz , e-mail:info@stredniskola.dobruska.cz.

Smlouva o středním vzdělávání v soukromé škole
Smluvní strany:
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
zastoupená Ing. Vladimírem Voborníkem, ředitelem (dále jen ředitel školy) na straně jedné
a
žák ..………………………………………………………

…………….……………

jméno a příjmení

datum narození

bydliště …………………………………………………………………..…………………...........
(dále jen žák) na straně druhé
uzavřeli dnešního dne tuto smlouvu o středním vzdělávání v soukromé škole.
Předmět smlouvy
 Předmětem smlouvy je spolupráce při vzdělávání žáků v souvislosti se zajištěním
podmínek, zásad a cílů středního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a
vzdělávání v konzervatořích ve znění pozdějších předpisů.
 Způsob úplaty za vzdělávání a školské služby dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon), dále jen úplata.
 Stanovení sankcí při nedodržení platebních podmínek.
 Stanovení práv a povinností obou stran.
 Rozhodnutí ředitele školy stanovené zákonem a touto smlouvou.
Článek I
1. Rozhodnutím ředitele školy byl uchazeč přijat do 1. ročníku oboru středního odborného
vzdělávání a od 1. 9. 2016 se stává řádným žákem školy.
2. Obor středního odborného vzdělávání:

kód
název
forma

64-41-L/51
PODNIKÁNÍ
dálková

Uchazeč byl přijat Rozhodnutím ředitele o přijetí do středního vzdělávání v soukromé
střední škole (Rozhodnutím ředitele o přijetí je nedílnou součástí této smlouvy).

Strana 1 (celkem 4)

Článek II
1. Studium výše uvedeného oboru středního vzdělávání je ukončené maturitní zkouškou.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky žák získává úplné střední odborné vzdělání.
2. Škola zajišťuje výuku žáků v teoretickém vyučování v souladu s rámcovým vzdělávacím
programem schváleným MŠMT ČR.

Článek III
1. Žák se zavazuje:
1.1.
Uhradit úplatu v určené výši dle rozpisu (viz příloha) za příslušný školní rok
1.2.
Úplatu uhradit v průběhu každého školního roku
1.3.
Stanovenou úplatu uhradit jednou z těchto možností :
a) ve třech splátkách dle rozpisu úplaty na příslušný šk. rok (viz příloha):
b) individuálním splátkovým kalendářem po odsouhlasení ředitelem školy
c) jednorázovou úhradou
Formy úhrady:
 v hotovosti na pokladně školy
 bankovním převodem
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu 2200088288/2010
Variabilní symbol = xxxxxxxxx (rodné číslo žáka)
Vzkaz pro příjemce: uvést jméno, příjmení a třídu





2. Ve výši úplaty nejsou zahrnuty:
náklady na učebnice (po dohodě škola zajišťuje s výhodou uplatnění hromadných slev)
školní potřeby
stravné a cestovné

3. Výši úplaty neovlivňuje počet dnů v měsíci, stejně tak jako absence žáka ve vyučování.
4. Žák je povinen v daném školním roce uhradit úplatu až do ukončení příslušného období
splatnosti i v případě, že žák ukončí studium maturitní zkouškou nebo zanechá studia na
vlastní žádost, přeruší studium nebo je ze studia rozhodnutím ředitele školy vyloučen.
5. V případě, že úplata nebude ze strany žáka uhrazena v dohodnutých termínech, dle čl.
III/ odst.1.3. a nebude projednán s ředitelem školy odklad termínu platby, bere žák na
vědomí povinnost, uhradit společně s běžnou splátkou penalizační poplatek ve výši 0,05 %
dlužné úplaty za každý kalendářní den prodlení.
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6. V případě závažných finančních problémů, které by negativně ovlivnily životní úroveň
rodiny žáka může žák písemně požádat ředitele školy o odklad splatnosti stanovené
splátky, přičemž se písemně zaváže termínem, ke kterému dlužnou částku uhradí.
7. Ředitel školy zváží důvody hodné zvláštního zřetele, pro které může poskytnout snížení
částky úplaty na základě písemné žádosti žáka a potvrzení kompetentních orgánů o
sociálních skutečnostech, jež jsou nedílnou součástí této žádosti.
8. Úplata v průběhu příslušného školního roku zahrnuje 12 kalendářních měsíců (září srpen).
9. Zaplacená úplata ani její část jsou nevratné.

Článek IV
1. Žák je povinen po přijetí do středního vzdělávání odevzdat vyplněný dotazník s údaji které
jsou nezbytnou součástí školní matriky stanovené školským zákonem. Škola zajistí v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. ochranu osobních údajů žáka.
2. Rozhodne-li se žák ukončit studiu je povinen sdělit tuto skutečnost řediteli školy písemně
s uvedením dne ke kterému studium ukončuje (není povinné uvádění důvodu).
.
3. Vnitřní chod školy je dán jejím režimem, organizačním řádem, školním řádem a ostatními
nařízeními, která vydává ředitel školy. Žák se zavazuje řídit se těmito pokyny a nařízeními.
4. Ředitel školy je povinen informovat žáka o průběhu středního vzdělávání. Informuje žáka
zejména o těch skutečnostech, které by měly vliv na předmět smlouvy, její plnění nebo
změnu podmínek.
5. Ředitel školy může rozhodnout o :
5.1. přerušení středního vzdělávání
5.2. vyloučení ze středního vzdělávání
5.3. opakování ročníku
5.4. vykonání doplňující, komisionální nebo opravné zkoušky žáka za úplatu. Úplatou se
rozumí úhrada nákladů souvisejících s organizačním zajištěním příslušné zkoušky v termínu
mimo dobu středního vzdělávání stanovenou rozvrhem.
Rozhodnutí ředitele školy je konečné a nelze se proti němu odvolat.

6. Žák má právo vznášet zásadní připomínky k chodu školy, dodržování pedagogických
zásad výchovy a vzdělávání, k hodnocení klasifikace a chování žáka prostřednictvím
školské rady, třídního učitele, vedoucího učitele, případně osobním projednáním s ředitelem
školy.
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Článek V
V případě zásadních změn při celostátních úpravách cen energií, ostatních nákladových
plateb nebo změn legislativních si ředitel školy vyhrazuje právo upravit zvýšení finančních
podmínek článku III., bod 1.1. formou písemného dodatku k této smlouvě. Toto ustanovení
se vztahuje také k dotační politice MŠMT ČR zakotvené ve smluvním vztahu KÚ
Královéhradeckého kraje se školou dle zákona č. 306/1999 Sb. ve znění jeho dodatků.
Článek VI
1. Žák je povinen neprodleně seznámit ředitelství školy s každou změnou ke které dojde v
průběhu působení žáka ve středním vzdělávání v souvislosti se školní matrikou.
2. Platnost smlouvy:
2.1. Smlouva je platná na dobu určitou po dobu trvání středního vzdělávání, s výjimkou čl. IV
odstavec 5.
2.2. Právní vztahy založené smlouvou zanikají:
a) řádným ukončením studia maturitní zkouškou,
b) jestliže student zanechal studia před jeho ukončením,
c) vyloučením studenta ze studia.
2.3. Náležitosti přesahující rámec této smlouvy budou řešeny po vzájemné dohodě obou
zúčastněných smluvních stran.
2.4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má povahu originálu a
obě smluvní strany obdrží po jednom výtisku. Změna může být realizována písemně, formou
dodatku po podpisu obou smluvních stran.
2.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.

V Dobrušce dne: ……………………

Žák: ……………………..……………….
podpis

Přílohy:

Ředitel školy…………………………
Ing. Vladimír Voborník

- Rozhodnutí ředitele o přijetí
- Rozpis splátek úplaty
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