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Smlouva o podmínkách studia
v soukromé škole
uzavřená v souladu s občanským zákoníkem ČR
I. Smluvní strany
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav, ul. Boženy Němcové 482,
IČO: 25139771, číslo účtu školy: 2102749935/2700
telefon do školy: + 420 608 102 102, e-mail: info@skolaspektrum.cz
zastoupena: PhDr. Alenou Varhanovou, zřizovatelkou školy a jednatelkou společnosti
(dále jen strana první)
a
žák jménem:
rodné číslo:

(část před lomítkem uvádějte jako variabilní symbol při platbě)

trvale bytem:

PSČ:

doručovací adresa:

PSČ:

telefon:

e-mail:

(dále jen strana druhá)
se dohodli na této smlouvě:

II. Předmět smlouvy
Strana první je dle rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 25. 5. 1994 a následujících změn zařazena do Rejstříku škol České
republiky a zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová zn. C 52960. Zajišťuje komplexní
výuku žáků v rozsahu schválených osnov a poskytuje úplné středoškolské vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v posledním platném
znění)
v studijním oboru (název a kód):
v kombinované formě.
Veškeré doklady, prokazující studium v uvedené škole a vydané stranou první, mají stejnou platnost, jako doklady
vydané školami zřizovanými krajem, obcí či svazkem obcí.
Tuto činnost bude strana první vykonávat pro stranu druhou.
Druhá strana prohlašuje, že měla možnost seznámit se s podmínkami studia v soukromé škole a zavazuje se touto
smlouvou k plnění všech povinností s tím souvisejících po dobu, kdy bude žákem školy strany první.
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III. Práva a povinnosti smluvních stran
Výuka i chod soukromé školy se řídí obecně závaznými školskými právními předpisy a schválenými školními
dokumenty.
1. Strana první je povinna
a) zajišťovat kvalitní úroveň výuky a seznamovat žáka s platnými školními dokumenty
b) zajišťovat úhradu nákladů spojených s formou výuky a provozem školy
c) projednat a řešit oprávněné připomínky, návrhy a stížnosti strany druhé
2. Strana první je oprávněna
a) vyloučit žáka ze soukromé školy v případě hrubého porušení nebo opakovaného porušování školního řádu,
nebo při porušování obecně platných právních předpisů, které poškodí dobré jméno školy
b) upravit výši školného v závislosti na indexu růstu cen (na míře inflace vyhlašované Českým statistickým
úřadem) a v případech souvisejících s finanční politikou vlády ČR
3. Strana druhá je povinna
a) řídit se školním řádem v platném znění a rozhodnutím vedení školy
b) přispívat straně první na výše uvedené konto příslušnou finanční částkou - stanovenou dále v odstavci č. IV
této smlouvy (tzv. školné)
c) zaplatit (spolu s přihláškou) zápisné ve výši 1.000 Kč
d) zajistit si učební pomůcky a to na vlastní náklady, pokud jsou k výuce předepsány
e) uhradit předem předepsanou platbu za rozdílové a doklasifikační zkoušky, to je za takové, kdy žák nebyl
přítomen ve škole v době vypsaných termínů zkoušek a je vyzván nebo sám požádá o náhradní termín, aby
mu mohla být klasifikace dokončena. Ceník je k dispozici v sekretariátě školy a ve školním řádu.
4. Strana druhá je oprávněna
a) požádat stranu první o pomoc s orientací ve výukovém prostředí Moodle (internetová podpora)
b) požádat v případě nutnosti o opakování ročníku
c) předkládat připomínky, podněty, návrhy a stížnosti straně první, požádat o členství v Radě školy, pokud je
zřízena
IV. Finanční otázky
Školné je stanoveno částkou 27.000 Kč (slovy: dvacet sedm tisíc korun českých) ročně. Ve školném je zahrnuta platba
za učební materiály, osobní konzultace s učiteli školy při vyučování, počítačové programy a pomůcky, které jsou
k dispozici ve škole nebo v e-learningovém systému, kam má přístup každý žák po zaplacení zápisného a školného.
Strana druhá se zavazuje zaplatit roční školné najednou nebo ve splátkách takto:
První splátku (ve výši 1/3, tj. 9.000 Kč) hotově nebo na účet školy při podpisu smlouvy. Druhou splátku (1/3) poukázat
na účet školy nejpozději do 15. listopadu příslušného školního roku. Třetí splátku (1/3) poukázat na účet školy
nejpozději do 15. února příslušného školního roku. V následujících letech pak první splátku vždy do 15. srpna, druhou
do 15. listopadu a třetí do 15. února příslušného školního roku s tím, že nebude-li školné v termínu zaplaceno, může
strana první odstoupit od smlouvy a vyloučit žáka ze školy v souladu s odst. 1 b) článku V.
Pokud žák neuhradí školné včas, ale vyjádří zájem úhradu provést, uhradí navíc poplatek ve výši 5 % z dlužné částky
za každý započatý měsíc prodlení od 1. dne následujícího měsíce po dni splatnosti příslušné splátky. Při platbě
školného ze zahraničí vzniká žákovi povinnost navýšit každou platbu o částku 200 Kč za poplatky bance České
republiky.
V případě zvýšení školného je strana první povinna tuto skutečnost oznámit písemně se zdůvodněním straně druhé
nejméně měsíc předem.

V. Odstoupení od smlouvy
Mimo obecně platných právních důvodů může od této smlouvy odstoupit také:
1.

strana první:
a) v souvislosti s vyloučením žáka ze školy
b) z důvodu neplacení školného. Tento důvod je možno uplatnit po předchozí marné výzvě k úhradě s
upozorněním na možnost odstoupení od této smlouvy a vyloučení ze studia.
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strana druhá:
a) z důvodu přestupu žáka na jinou školu
b) z důvodu nepříznivé finanční situace
c) z jiných důvodů nebo bez uvedení důvodu

Ve všech uvedených případech musí být odstoupení od smlouvy provedeno písemně a oznámeno druhému
účastníkovi smlouvy s prokázaným doručením alespoň 14 dní předem. Zaplacené školné se nevrací s výjimkou první
splátky školného, pokud žák do školy vůbec nenastoupil ani nezačal využívat e-learningový systém.
Žák je povinen doplatit školné za tu část roku, po kterou školu navštěvoval, zejména odstupuje-li první strana od
smlouvy z důvodů uvedených v čl. V, odst. 1 b) této smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení
Měnit nebo doplňovat obsah této smlouvy je možné pouze formou písemného dodatku vzájemně odsouhlaseného
oběma stranami. Za změnu ve smyslu tohoto článku se nepovažuje úprava školného ve smyslu předchozích
ustanovení, neboť se jedná o jednostranné rozhodnutí strany první, s čímž strana druhá vyslovuje souhlas.
Jestliže by jakékoliv ustanovení této smlouvy nebo její části ztratilo platnost v důsledku změn právních předpisů,
nebo po vzájemné dohodě účastníků této smlouvy, není tím dotčena platnost ustanovení ostatních, nebo smlouvy
jako celku. To platí zejména o názvu a kódu oboru, neboť změny jsou prováděny ministerstvem školství bez možnosti
oponentury ze strany školy.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a zaplacením první splátky školného. Její platnost
a také účinnost končí ke dni, kdy žák přestane být žákem školy podle školského zákona, nebo platným odstoupením
od smlouvy.
Smlouva má 3 strany a je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Strana druhá prohlašuje, že doložila výuční list nebo vysvědčení z posledního roku předchozího studia žáka
a přihlášku ke studiu ve střední škole. Souhlasí s tím, že údaje uvedené v této smlouvě mohou být zpracovány
v souladu se školskou legislativou a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění, což stvrzuje svým podpisem.

V Mladé Boleslavi dne____________

_______________________________________
za stranu první: PhDr. Alena Varhanová

V _____________________ dne____________

_______________________________________
za stranu druhou: podpis žáka
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