Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r.o.

CULTUS

Smlouva
o poskytnutí středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu
číslo: ………………………
Smluvní strany
Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r.o. CULTUS
se sídlem Sedlec 101, 691 21 Sedlec,
tel.: 519 323 545, e-mail: info@sspscultus.cz,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49804.
IČO: 276 61 172.
IZO: 151 039 437
bankovní spojení: 1388186319/0800

zastoupená ředitelem: Mgr. Ivanem Čechem
(dále jen škola)
a

žák/žákyně:

zákonný
zástupce:

R.Č.:
adresa
bydliště,
PSČ:

adresa
bydliště,
PSČ:

telefon:
e-mail:

telefon:
e-mail:
(dále jen ţák)

(dále jen zákonný zástupce)

jiný
plátce školného:
(uvádí se jen tehdy, kdyţ plátcem není ţák nebo jeho zákonný zástupce)

datum narození:
(event. IČO firmy)

bytem:
(event. sídlo firmy)

PSČ:
telefon:
e-mail:
(dále jen jiný plátce školného)

uzavírají
ve smyslu ustanovení § 1746, odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník)
ve znění pozdějších změn a doplňků a § 123 odst. 1 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) ve znění pozdějších změn a doplňků
následující

Smlouvu o poskytnutí středního vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu.

Článek 1
Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí středního vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu v oboru vzdělání:

…………………………………………………………………………………………………
1.2.
……
Ţákovi, který úspěšně vykoná společnou i profilovou část maturitní zkoušky, bude vydán doklad o dosaţení
středního vzdělání s maturitní zkouškou – vysvědčení o maturitní zkoušce.1

Článek 2
Základní závazky školy a žáka
2.1. Škola se zavazuje vytvořit ţákovi podmínky pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou (její společné
i profilové části) v souladu se školským zákonem2 a Vyhláškou o středním vzdělávání a vzdělávání
v konzervatoři3, kterými se stanovuje rozsah, podmínky a délka studia ve středních školách.2
2.2. Škola hradí: a) náklady spojené s provozem školy,
b) mzdy pedagogů, pomocného personálu a administrativních pracovníků,
c) daně a odvody související s činností školy,
d) zákonné pojištění ţáka,
e) základní didaktické pomůcky pro vzdělávání,
f) ostatní činnosti a sluţby bezprostředně související s činností a běţným provozem školy.
2.3. Škola nehradí: a) dopravní výdaje ţáka,
b) stravné a náklady na ubytování ţáka,
c) náklady spojené s průběhem odborné praxe,
d) náklady na kurzy, zájezdy a exkurze mimo rámec teoretické výuky ve škole.
2.4. Ţák se zavazuje řádně studovat, zúčastňovat se vyučování podle rozvrhu hodin, absolvovat předepsané zkoušky
a dodrţovat školní řád
2.5. Ţák si hradí učebnice a studijní texty, na jejichţ produkci se škola podílí nebo je svou péčí zajišťuje.
2.6. Ţák bere na vědomí, ţe všechny práce vytvořené v rámci praktických předmětů včetně závěrečné maturitní práce
jsou majetkem školy.
2.7. Ţák bere na vědomí, ţe všechny kopie prací uvedených v bodu 2.6 stejně jako fotodokumentace pořízená během
studia (zachycující průběh vzdělávání, odborných exkurzí, ročníkových zkoušek, maturitní zkoušky) jsou taktéţ
majetkem školy a mohou být školou pouţity pro její potřebu.
2.8. Ţák i zákonný zástupce dávají výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů, a to pro účel:
2.8.1. Organizování mimoškolních akcí a zahraničních zájezdů, zabezpečení slevenek na hromadnou jízdenku,
pojištění apod. (tvorba seznamů ţáků).
2.8.2. Organizování soutěţí a olympiád (tvorba seznamů ţáků).
2.8.3. Kontaktování pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole (jméno, příjmení, adresa bydliště –
trvalého, přechodného, e-mail, telefonní číslo – domů, do zaměstnání, mobil).
2.8.4. Pořizování fotografií a videozáznamů za účelem propagace či zvýšení zájmu ţáků o studium ve škole
(fotografie, videozáznamy s vysvětlujícím komentářem).
2.8.5. Pořizování písemností a jiných projevů osobní povahy za účelem prezentace a propagace školy a
informování o aktivitách školy (slohové práce a další písemné projevy, veškeré výtvarné a grafické práce
s vysvětlujícím komentářem).
2.8.6. Tento souhlas platí po dobu studia ţáka ve škole.
2.9. Vztahy mezi ţáky, zákonnými zástupci, jiným plátcem školného a školou se řídí touto smlouvou, školním řádem
a obecné závaznými právními předpisy České republiky.
Článek 3
Školné
3.1. Ţák (zákonný zástupce, jiný plátce školného) se zavazuje přispívat na náklady spojené se vzděláváním (dále jen
školné) částkou 13.000,- Kč (slovy třináct tisíc korun českých) za jeden školní rok.
3.2. Školné je splatné ve čtyřech splátkách: A. Pro první školní rok
1. splátka ve výši 5.000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy,
2. splátka ve výši 3.000,- Kč do 15. září školního roku,
3. splátka ve výši 3.000,- Kč do 15. listopadu školního roku,
4. splátka ve výši 2.000,- Kč do 15. února školního roku4
B. Pro další školní rok/y
1. splátka ve výši 5.000,- Kč do 15. června končícího školního roku,
2. splátka ve výši 3.000,- Kč do 15. září školního roku,
3. splátka ve výši 3.000,- Kč do 15. listopadu školního roku,
4. splátka ve výši 2.000,- Kč do 15. února školního roku4
_________________________
§ 81 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona)
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
3 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
4 4. splátka má pohyblivou výši v závislosti na studijních výsledcích za 1. pololetí školního roku. Podrobnosti viz Nařízení ředitele školy.
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3.3. Ţák (zákonný zástupce, jiný plátce školného) můţe uhradit školné i jednorázově, pokud mu taková forma lépe
vyhovuje, a to v termínu první splátky v příslušném školním roce (tj. do 15. září)
3.4. Škola si vyhrazuje právo upravit výši školného s ohledem na případné změny ekonomických podmínek, zejména
s ohledem na inflaci a růst indexu spotřebitelských cen zveřejňovaných Českým statistickým úřadem.
3.5. O změnách výše školného vyrozumí škola ţáka (zákonného zástupce, jiného plátce školného) písemně. Nepodá-li
ţák (zákonný zástupce, jiný plátce školného) proti této změně námitku do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění, má se
za to, ţe s úpravou výše školného souhlasí.
3.6. Školné se hradí: a) ţák (zákonný zástupce, jiný plátce školného) toto školné hradí bezhotovostní platbou peněţní
poukázkou, kterou na poţádání škola dodá nebo převodem příslušné finanční částky z bankovního účtu plátce na
bankovní účet školy 1388186319/0800 vedený u České spořitelny, a.s., variabilním symbolem platby je číslo této
smlouvy, další moţností platby školného je platba fakturou. (S výjimkou první splátky.)
b) ve výjimečných případech v hotovosti pověřenému pracovníkovi školy, který plátci školného
vydá doklad o přijetí příslušné finanční částky.
3.7. Pokud nebylo školné zaplaceno v hotovosti, je ţák (zákonný zástupce, jiný plátce školného) povinen k termínu
splatnosti splátky školného (na poţádání) předložit doklad o zaplacení školného (ústřiţek peněţní poukázky, výpis
z bankovního účtu) odpovědnému zástupci školy.
3.8. Ţák (zákonný zástupce, jiný plátce školného) je povinen zaplatit „smluvní roční úrok ve výši 10 % z dlužné
částky“, náklady spojené s mimosoudním vymáháním Inkasní kanceláří ve výši 1000,- Kč+DPH (převzetí případu a
výzva k úhradě) a 2000,- Kč+DPH za zpracování návrhu na vydání platebního rozkazu, včetně návrhu na provedení
exekuce, a to vše v případě, ţe před splacením druhé a kaţdé další splátky:
a) zanechá vzdělávání, aniţ by k tomu měl důvody hodné zvláštního zřetele, 1
b) je vyloučen ze vzdělávání2
nebo v případě pokračování ve studiu je v prodlení s platbou dvou a více splátek.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je smluvní roční úrok včetně případných dalších nákladů (viz 1. odstavec
bodu 3.10) splatný do tří měsíců ode dne, kdy se o výše uvedených skutečnostech smluvní strany dozvěděly.
3.9. Ţák (zákonný zástupce, jiný plátce školného) je srozuměn s tím, ţe zaplacená splátka školného se nevrací. A to
bez rozdílu důvodu případného ukončení studia.
3.10. Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) je ţák (zákonný zástupce, jiný plátce
školného) povinen zaplatit v souladu s ustanovením § 2048 občanského zákoníku v případě, ţe před splacením druhé
a kaţdé další splátky: a) zanechá vzdělávání, aniţ by k tomu měl důvody hodné zvláštního zřetele, 1
b) je vyloučen ze vzdělávání. 2
3.11. Nezaplacení školného ve stanovených lhůtách, bez toho, aniţ by byly sděleny důvody nezaplacení a škola tyto
důvody do třiceti dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla, uznala, je důvodem pro vyloučení ţáka ze vzdělávání.
3.12. Platí-li školné za ţáka jiný subjekt (např. podnikatel, podnik, firma), pak se jeho písemný souhlas s platbou
školného stává nedílnou součástí této smlouvy. Placení školného jiným subjektem, neţ ţákem nezbavuje tento subjekt
odpovědnosti za uhrazení školného včas a v plné výši.
3.13. V odůvodněných a výjimečných případech můţe ředitel školy, po dohodě se ţákem (zákonným zástupcem,
jiným plátcem školného), rozhodnout o jiném způsobu platby školného neţ stanovuje smlouva. Toto rozhodnutí se
stává součástí smlouvy (dodatkem ke smlouvě).
Článek 4
Odpovědnost za škodu
Odpovědnost za škodu způsobenou škole ţákem nebo ţákovi školou se řídí obecně závaznými právními předpisy.
Článek 5
Zánik smluvního vztahu
5.1. Smluvní vztah zaniká:
a) dnem následujícím po dni, v němţ ţák úspěšně vykonal maturitní zkoušku,
b) 30. června ve školním roce, v němţ měl vzdělávání řádně ukončit, ale nevykonal jednu nebo obě části maturitní
zkoušky v řádném termínu,
c) nebylo mu povoleno opakování ročníku,
d) dnem vyloučení ţáka ze vzdělávání,
e) zanecháním vzdělávání – po marné výzvě ředitele školy, aby ţák ve studiu pokračoval, ředitel školy rozhodne
o ukončení vzdělávání,
f) písemným oznámením ţáka řediteli školy, ţe zanechává vzdělávání, a to dnem uvedeným v písemném sdělení,
nejdříve však dnem následujícím po dni, kdy bylo sdělení o zanechání vzdělávání řediteli školy doručeno,
g) nezaplacením školného do jednoho měsíce po stanovené lhůtě splatnosti,
h) nemoţností plnění na straně ţáka,
i) dohodou smluvních stran.
5.2. Zánikem smluvního vztahu nezaniká povinnost ţáka (zákonného zástupce, jiného plátce školného) uhradit dluţné
školné.
______________________
Důvody hodné zvláštního zřetele posuzuje ředitel školy a povaţují se za ně zejména dlouhotrvající nemoc, významná změna zdravotního stavu,
tíţivá sociální situace vlastní nebo v rodině apod. Důvody hodné zvláštního zřetele musí být průkazně doloţeny.
2 Ţák je vyloučen ze vzdělávání podle § 31 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školského zákona), z důvodu nezaplacení školného – čl. 3.11. smlouvy, a dle školního rádu.
1

3

Článek 6
Změny smlouvy
6.1. Smluvní strany se dohodly řešit případné sporné záleţitosti neprodleně vzájemným jednáním.
6.2. Jakékoliv změny v ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení cl. 3.1. smlouvy, lze učinit pouze písemnou
dohodou (dodatkem ke smlouvě) stvrzenou všemi relevantními smluvními stranami.
Článek 7
Platnost a účinnost smlouvy
Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu všemi relevantními smluvními stranami.
Článek 8
Zahájení vzdělávání
Vzdělávání na Soukr. SPŠ Břeclav, spol. s r.o. CULTUS bude zahájeno ………………………………………….
Článek 9
Závěrečná ustanovení
9.1. Ţák (zákonný zástupce, jiný plátce školného) stvrzuje, ţe se před podpisem této smlouvy seznámil s platebními
podmínkami a důvody pro vyloučení ze vzdělávání.
9.2. Smluvní strany prohlašují, ţe si text této smlouvy pozorně přečetly a ţe tento text souhlasí s jejich pravou vůlí. To
stvrzují svými podpisy.
9.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichţ kaţdá strana obdrţí po jednom z nich.

V Sedlci dne:

________________________________
žák, zákonný zástupce žáka

__________________________
jiný plátce školného

________________________
ředitel školy

Způsob platby: H (platba v hotovosti pověřenému zástupci školy)
S (platba složenkou; složenku zabezpečí škola)
B (bezhotovostní platba převodem z účtu žáka, zákonného zástupce, jiného plátce školného)
F (platba na fakturu, kterou vyhotoví žákovi, zákonnému zástupci, jinému plátci školného, škola)
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