Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci, se sídlem Na Drahách 20, Dolní Břežany
školská právnická osoba zapsaná MŠMT ČR do rejstříku škol a školských zařízení,
IČO: 71341137
zastoupená ředitelkou školy Ing. Jitkou Lukešovou
(dále jen škola)
a
……………………..…………………………….
rodiče žáka, eventuálně jiné osoby (např. zákonní zástupci) hradící školné (dále jen rodiče)
uzavírají dne .................... tuto Smlouvu o studiu č. …….../2017
I. Povinnosti školy
1. Škola poskytuje žákovi ………………..………………, rodné číslo ……………… / ………..,
(dále jen žák) základní vzdělání v souladu s ustanoveními Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění
pozdějších novel. Vzdělání poskytované školou je rovnocenné vzdělání získanému v ostatních
školách, rovnocenná jsou i vysvědčení vydávaná školou.
2. Škola zajišťuje tyto podmínky:
a) škola zajišťuje ve školním roce povinnou výuku nebo jiné povinné aktivity v rozsahu nejméně 175
dnů
b) výukový týden má v ročním průměru nejméně 20 hodin
3. Škola pravidelně informuje rodiče o výsledcích žáka. Neprodleně je informuje v případě, že hrozí
nebezpečí nesplnění studijních požadavků školy.
4. Škola formou zveřejnění na webové stránce školy seznamuje rodiče nejpozději do 30. 9. s výroční
zprávou, která obsahuje za
-

předcházející školní rok mj.:

a) počty žáků a učitelů školy
b) časový průběh a organizaci školního roku a významné akce, které škola pořádala
c)

údaje o přijímacím řízení

d) inspekční zjištění, pokud byla ve školním roce provedena inspekce a škola má zprávu k dispozici
a zveřejněním nebude porušena zákonem uložená nebo uznaná mlčenlivost
e) zprávu o hospodaření (za poslední skončený kalendářní rok)
-

za probíhající školní rok mj.:

a) počty žáků a učitelů školy
b) plánovaný časový průběh a organizaci školního roku a významné akce pořádané školou.
5. Škola rodičům umožní po předběžné dohodě navštívit výuku v hodinách

II. Povinnosti rodičů
1. Rodiče uhradí za každý školní rok příspěvek do fondu školy (dále jen školné), které zahrnuje ve
vyučovacích dnech možnost celodenního pobytu ve škole od 7.30 do 17.30, výuku, odpolední aktivity
ve školní družině či klubu, učební pomůcky, výlety po Praze a okolí. Školné nezahrnuje stravné a
školní výjezdy (expedice, sportovní kurzy, zahraniční výjezdy), které jsou hrazeny zvlášť. Základní
výše školného činí 110.000 Kč.
a) Při platbě celého školného do 15.8. před zahájením školního roku poskytuje škola slevu
3%, částka k úhradě v takovém případě tedy činí 106.700 Kč.
b) Při platbě dvou pololetních splátek je první splátka ve výši 55.000 Kč splatná ke dni 15.8.
před zahájením příslušného školního roku, druhá splátka ve výši 55.000 Kč je splatná ke dni
15.1. daného školního roku.
c) Při platbě školného ve čtyřech čtvrtletních splátkách činí přirážka k základnímu školnému
3%. První splátka ve výši 28.325 Kč je splatná ke dni 15.8. před zahájením příslušného
školního roku, druhá splátka ve výši 28.325 Kč je splatná ke dni 31.10. daného školního roku,
třetí splátka ve výši 28.325 Kč je splatná ke dni 15.1. a čtvrtá splátka ve výši 28.325 Kč je
splatná ke dni 31.3. daného školního roku.
Výši školného na následující školní rok stanoví zřizovatel školy nejpozději 30.1. Výši školného může
přitom zvýšit maximálně o 5 % ročně.
Pokud na základě smlouvy o studiu či smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání školu
navštěvuje také sourozenec dítěte, poskytuje škola 10% slevu z nižšího z obou školných. V případě,
že školu navštěvují dva další sourozenci, poskytuje škola 10% slevu z každého ze dvou nejnižších
školných.
2. Všechny splátky školného je nutno provést na účet 2488100329/0800 a to na základě školou
zaslaných faktur s použitím příslušného variabilního symbolu – čísla faktury.
3. Při nedodržení termínu platby škola upozorní rodiče emailem. Za upomínku rodiče zaplatí do fondu
školy navíc 3 % platby jednorázově a dále navíc 5 % platby za každý další započatý měsíc prodlení.
4. Všechny finanční částky nebo jiné hodnoty, které získá škola do svých fondů, jsou součástí těchto
fondů a hospodaří s nimi škola. Rodiče se vzdávají všech nároků na tyto finanční částky a hodnoty,
a to i v případě, že byly adresně určeny jako příspěvek jen některým žákům.
III. Ostatní
1. Žák je povinen dodržovat školní řád.
2. V každém školním roce musí studijní výsledky žáka a jeho přístup ke studiu odpovídat požadavkům
školy. Pokud v některém předmětu na konci školního roku neodpovídají studijní výsledky studenta
požadavkům školy, oznámí škola rodičům formu a rámcový rozsah opravné zkoušky z daného
předmětu a domluví s nimi termín opravné zkoušky, případně další povinnosti a závazné termíny pro
jejich splnění.
3. Po dobu platnosti této smlouvy je žák žákem školy a zároveň je přihlášen do školního klubu nebo
školní družiny.

4. Veškeré záležitosti přesahující rámec této smlouvy budou řešeny po vzájemné dohodě obou
smluvních stran.
IV. Podmínky ukončení smlouvy
1.

Smlouva zaniká:

a) k 31.8. příslušného roku, jestliže žák ve školním roce studoval v 9. ročníku
b) na základě písemné výpovědi ze strany rodičů, i bez udání důvodu
c)

na základě výpovědi ze strany školy, jestliže rodiče nezaplatí splátku školného a s ním související
penále dle bodu II. 3 této smlouvy do 60 dnů po termínu splatnosti předmětné splátky

d) na základě písemné výpovědi ze strany školy, jestliže se žák dopustil závažného porušení
školního řádu, nebo opakovaného porušování školního řádu
e) na základě odůvodněné písemné výpovědi ze strany školy, kterou schválil zřizovatel školy
f)

k libovolnému datu na základě dohody obou stran

g) na základě písemné výpovědi ze strany rodičů vztahující se k ukončení smlouvy ke dni 31.8.
příslušného roku, ve kterém je výpověď podána (tzn. žák dokončí školní rok, ale do nového
školního roku již nenastoupí). Pokud rodiče podají výpověď nejpozději do 28.1. příslušného roku,
nevztahuje se na ně ustanovení bodu IV.4 uvedeného níže.
2.

V případě zániku smlouvy dle bodu e) může škola na základě odůvodněné žádosti rodičů uzavřít
mimořádnou smlouvu o studiu, která stanoví podmínky dalšího studia a případně podmínky
uzavření nové řádné smlouvy.

3.

V případech zániku smlouvy dle bodů b), c), d) a e) zaniká smlouva datem uvedeným ve
výpovědi.

4.

V případech zániku smlouvy dle bodů b), c) a g) jsou rodiče povinni zaplatit navíc jednu čtvrtinu
ročního školného.

……………………………………………
Ing. Jitka Lukešová
ředitelka školy

............................................................
rodiče (popř. jiné osoby hradící školné)

