
SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ
STRANY

Škola Základní škola Vážka

sídlo Na Posvátné 157, Telč-Štěpnice, 588 56 Telč

IČO 14405016

Rodič [K DOPLNĚNÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ]

datum narození [K DOPLNĚNÍ VE FORMÁTU DD.MM.RRRR]

adresa trvalého pobytu [K DOPLNĚNÍ]

Rodič [K DOPLNĚNÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ]

datum narození [K DOPLNĚNÍ VE FORMÁTU DD.MM.RRRR]

adresa trvalého pobytu [K DOPLNĚNÍ]

Žák [K DOPLNĚNÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ]

datum narození [K DOPLNĚNÍ VE FORMÁTU DD.MM.RRRR]

adresa trvalého pobytu [K DOPLNĚNÍ]

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. školní rok [K DOPLNĚNÍ]

1. měsíc [K DOPLNĚNÍ]

školné ke dni uzavření [K DOPLNĚNÍ]

účet Školy 2702249432/2010

číslo Smlouvy (variabilní s.) [K DOPLNĚNÍ]
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1 ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že byl nebo bude Žák přijat Školou k základnímu
vzdělávání, dohodly se Strany ve prospěch Žáka následovně.

2 DEFINICE A VÝKLAD

2.1 Ve Smlouvě mají níže uvedené pojmy následující význam:

(a) „Smlouva“ je tato smlouva o vzdělávání včetně případných dodatků.

(b) „Škola“ je takto označená osoba v úvodu Smlouvy.

(c) „Rodič“ je každá takto označená osoba v úvodu Smlouvy. Rodič je
zákonný zástupce Žáka. Pokud je Smlouva uzavřena pouze s jedním
Rodičem, vykonává takový Rodič všechna práva a povinnosti Rodičů
vyplývající ze Smlouvy.

(d) „Žák“ je takto označená osoba v úvodu Smlouvy.

(e) „Strana“ je Škola nebo Rodiče.

2.2 Při výkladu Smlouvy se použijí následující pravidla:

(a) pokud z kontextu nevyplývá jinak, slova a slovní spojení v jednotném
čísle zahrnují i množné číslo a naopak;

(b) nadpisy článků slouží pouze pro snazší orientaci v textu Smlouvy
a při výkladu Smlouvy se k nim nepřihlíží;

(c) „měsíc“ je kalendářní měsíc.

3 KOMUNIKACE

3.1 Komunikace Stran související se Smlouvou musí být vedena
prostřednictvím Školou určeného informačního systému (je-li takový)
nebo vzájemně oznámených kontaktních údajů.

3.2 Kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo, e-mailová adresa a doručovací
adresa si musí Strany písemně oznámit bezodkladně po uzavření Smlouvy.
Změnu dříve oznámených kontaktních údajů si musí Strany písemně
oznámit bezodkladně po jejím provedení.

3.3 Písemnou komunikaci související se Smlouvou mohou vést Strany
prostřednictvím Školou určeného informačního systému (je-li takový)
nebo e-mailu bez použití uznávaného elektronického podpisu, pokud není
ve Smlouvě ujednáno jinak. V takovém případě se zpráva považuje
za doručenou následující den po jejím odeslání, pokud z odpovědi nebo jiné
obdobné skutečnosti není zjevné, že zpráva byla doručena dříve,
nebo nebyla doručena vůbec.
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4 PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI STRAN

4.1 Škola musí za podmínek sjednaných ve Smlouvě poskytovat Žákovi:

(a) základní vzdělávání;

(b) zájmové vzdělávání ve školní družině.

4.2 Rodiče musí za podmínek sjednaných ve Smlouvě platit školné.

4.3 1. školní rok a 1. měsíc podle Smlouvy jsou sjednány v základních údajích
v úvodu Smlouvy.

4.4 Strany a Žák musí v souvislosti se Smlouvou plnit povinnosti vyplývající:

(a) z právních předpisů;

(b) ze školního řádu Školy; Škola musí Rodičům a Žákovi umožnit
seznámit se s aktuálním školním řádem Školy.

4.5 Strana musí druhé Straně bezodkladně oznámit jakoukoli informaci,
zejména o specifických potřebách nebo zdravotním stavu Žáka, která má
nebo může mít vliv na vzdělávání Žáka a nemusí být druhé Straně
bez takového oznámení známa.

5 ŠKOLNÉ

5.1 Školné za 1 měsíc školního roku ke dni uzavření Smlouvy je sjednáno
v základních údajích v úvodu Smlouvy.

5.2 Škola může zvýšit školné:

(a) zpravidla 1x ročně s účinností od 1. měsíce školního roku,
a to až o částku odpovídající průměrné roční míře inflace v předchozím
kalendářním roce zveřejněné Českým statistickým úřadem; nebo

(b) kdykoli během školního roku s účinností od začátku Školou určeného
měsíce,

pokud to písemně oznámí Rodičům nejpozději 3 měsíce před účinností
takového zvýšení.

5.3 Pokud mají Rodiče se Školou uzavřeno více smluv o vzdělávání ve prospěch
více žáků, mají nárok na 25% slevu ze školného podle každé 2. a další takové
smlouvy po dobu souběžného trvání závazků z takových smluv.

5.4 Rodiče mohou platit školné:

(a) na měsíc dopředu;

(b) na školní rok (10 měsíců) dopředu; v takovém případě mají nárok
na 5% slevu ze školného; nebo

(c) na pololetí (1. až 5. měsíc školního roku, nebo 6. až 10. měsíc školního
roku) dopředu; v takovém případě mají nárok na 2% slevu ze školného.
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5.5 Rodiče musí zaplatit školné za 1. měsíc podle Smlouvy do 14 dnů
od uzavření Smlouvy.

5.6 Rodiče musí dále školné zaplatit vždy do 21. dne měsíce předcházejícího:

(a) měsíci, na který je školné placeno, v případě podle odst. 5.4 písm. a)
Smlouvy; nebo

(b) 1. měsíci období, na které je školné placeno, v případě podle odst. 5.4
písm. (b) nebo (c) Smlouvy (pokud již zaplatili školné za 1. měsíc podle
odst. 5.5 Smlouvy, musí zaplatit ve lhůtě podle tohoto písmene školné
pouze za zbývající měsíce dotčeného období).

5.7 Pokud je školné zvýšeno před uplynutím období, na které bylo zaplaceno
školné, musí Rodiče zaplatit do 14 dnů od účinnosti takového zvýšení Škole
částku odpovídající takovému zvýšení, které připadá na měsíce zbývající
do konce takového období. Nárok Rodičů na jakoukoli slevu podle odst. 5.4
písm. (b) nebo (c) Smlouvy tím není nijak dotčen.

5.8 Pokud závazek ze Smlouvy zanikl před uplynutím období, na které bylo
zaplaceno školné:

(a) musí Škola do 14 dnů od takového zániku vrátit Rodičům částku ve výši
rozdílu (je-li takový) zaplaceného školného a školného za každý již
uplynulý nebo započatý měsíc takového období při zohlednění
ujednání podle následujícího písmene;

(b) na základě výpovědi Školy podle 6.2 písm. (a) nebo (b) Smlouvy
nebo výpovědi Rodičů podle 6.4 Smlouvy, ztrácí Rodiče nárok
na jakoukoli slevu podle odst. 5.4 písm. (b) nebo (c) Smlouvy,
a to i za každý již uplynulý měsíc takového období.

5.9 Rodiče musí platit školné na účet sjednaný v základních údajích v úvodu
Smlouvy, nebo jiný účet, jehož číslo jim Škola písemně oznámí. Variabilní
symbol každé platby školného je číslo smlouvy uvedené v úvodu Smlouvy.

5.10 Ve školném nejsou zahrnuty platby nákladů na:

(a) stravování;

(b) dobrovolné aktivity, zejména kroužky nebo pobyty;

(c) individuální učební pomůcky s výjimkou těch, které jsou poskytovány
Školou.

6 NĚKTERÁ UJEDNÁNÍ O ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

6.1 Smlouva je uzavřena na dobu trvání základního vzdělávání Žáka. Závazek
ze Smlouvy zanikne splněním, pokud Žák dokončí povinnou školní
docházku v souladu s právními předpisy.
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6.2 Škola může závazek ze Smlouvy vypovědět, pokud:

(a) jsou Rodiče s jakoukoli platbu v prodlení déle než 28 dnů;

(b) Rodiče nebo Žák soustavně neplní nebo opakovaně nesplnili
povinnost vyplývající ze Smlouvy, přestože na to Škola Rodiče písemně
upozornila; nebo

(c) má být Škola zrušena podle právních předpisů.

6.3 Rodiče mohou závazek ze Smlouvy vypovědět:

(a) pokud nesouhlasí se zvýšením školného a zároveň bude taková
výpověď doručena Škole do 21 dnů od doručení oznámení o takovém
zvýšení;

(b) pokud Škola soustavně neplní nebo opakovaně nesplnila povinnost
vyplývající ze Smlouvy, přestože na to Rodiče Školu písemně upozornili;
nebo

(c) bez udání důvodu.

6.4 Na základě výpovědi závazek ze Smlouvy zaniká uplynutím:

(a) 3měsíční výpovědní doby, pokud není dále ujednáno jinak; nebo

(b) 2měsíční výpovědní doby v případě výpovědi z důvodu podle odst. 6.3
písm. (a) Smlouvy,

která začíná plynout 1. den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla
výpověď doručena druhé Straně.

6.5 Strany se mohou před zánikem závazku ze Smlouvy na základě výpovědi
písemně dohodnout na odvolání takové výpovědi.

6.6 Dohoda Stran o zániku závazků ze Smlouvy, výpověď, dohoda o jejím
odvolání nebo odstoupení od Smlouvy musí být písemné. Pro tento účel
nesplňuje písemnou formu elektronická komunikace s výjimkou
komunikace s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím
datové schránky.

6.7 Rodiče musí nejpozději ke dni zániku závazku ze Smlouvy jinak než jeho
splněním zajistit přijetí Žáka na jinou školu. V případě prodlení se splněním
této povinnosti, musí Rodiče zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 % školného
za 1 měsíc školního roku za každý započatý den takového prodlení.

6.8 Zánikem závazku ze Smlouvy nejsou dotčena ujednání Smlouvy týkající se
školného, smluvní pokuty ani jiná ujednání, která vzhledem ke své povaze
mají trvat i po zániku závazku ze Smlouvy, pokud se Strany písemně
nedohodnou jinak.
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7 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1 Smlouva a veškeré právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České
republiky. V rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Stran upraveny
Smlouvou, se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012, občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Strany musí usilovat o smírně řešení jakéhokoli vzájemného sporu,
který vznikl v souvislosti se Smlouvou. Pokud Strany nedosáhnou smírného
řešení, bude spor vyřešen v řízení před obecným soudem České republiky
u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Škola.

8 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ A ÚČINNOST

8.1 Rodiče odpovídají za splnění závazku ze Smlouvy společně a nerozdílně.

8.2 Strany mohou změnit Smlouvu pouze postupně číslovanými písemnými
dodatky podepsanými oběma Stranami. Odst. 8.4 Smlouvy se použije
obdobně. Dohoda Stran ohledně určité záležitosti výslovně umožněná
ujednáním Smlouvy není změnou Smlouvy.

8.3 Pokud bude některé ujednání Smlouvy shledáno zcela nebo zčásti
neplatným nebo nevymahatelným, nejsou tím dotčena její ostatní ujednání.
Strany musí nahradit takové ujednání platným a vymahatelným ujednáním,
které bude svým smyslem a účelem nejlépe odpovídat nahrazovanému
ujednání.

8.4 Smlouva může být uzavřena:

(a) v listinné podobě dnem připojení podpisu poslední Strany;

(b) v elektronické podobě dnem připojení uznávaného elektronického
podpisu poslední Strany; nebo

(c) v elektronické podobě prostřednictvím e–mailu dnem, kdy Škola
v návaznosti na doručení identifikačních údajů Rodičů a Žáka
a písemný souhlas alespoň 1 Rodiče s obsahem Smlouvy písemně
potvrdí alespoň 1 Rodiči uzavření Smlouvy; takové uzavření musí Strany
do 84 dnů potvrdit podpisem listinného vyhotovení Smlouvy, jinak se
závazek ze Smlouvy zrušuje od počátku.

V případě podle písm. (a) nebo (c) Škola a každý Rodič obdrží 1 listinné
vyhotovení Smlouvy.

8.5 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

[následuje strana s datem uzavření Smlouvy a podpisy]
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DATUM UZAVŘENÍ SMLOUVY A PODPISY STRAN

Smlouva byla uzavřena [K DOPLNĚNÍ DATUM UZAVŘENÍ DD.MM.RRRR]

Základní škola Vážka Rodič

Mgr. Jana Kindlová, ředitelka [bude doplněno jméno a příjmení]

Rodič

[bude doplněno jméno a příjmení]
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