Základní škola a lesní mateřská škola Čtyřlístek
Poštovní 160/17, 35301 Mariánské Lázně
IČO 01 407 104, tel.: 778 040 225, 605 840 509
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 260544362/0300

Smluvní strany, jimiž jsou:
Základní škola a lesní mateřská škola Čtyřlístek
se sídlem: Poštovní 160/17, 353 01 Mariánské Lázně
IČ: 01 407 104
zapsána v rejstříku školských právnických osob vedeném MŠMT ČR ve složce 2013 pod pořadovým
číslem 007
zastoupená: ředitelkou Mgr. Lucií Strakovou
dále jen „základní škola“
na straně jedné
a
pan
............................................, nar. ....................., bytem ......................................................................
a paní
............................................, nar. ......................, bytem ......................................................................
doručovací adresa: ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
na straně druhé, jako zákonní zástupci
ŽÁKA ..................................................................... r. č. .................................
dále jen "žák",
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
ve smyslu § 1746 odst. (2) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku tuto
SMLOUVU O VÝUCE č. jednací …..................
INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ dle § 41 Školského zákona
(dále jen „smlouva“)
takto:
I. Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva vychází z obecně závazných právních předpisů upravujících problematiku
základního školství v České republice, především zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve
znění pozdějších předpisů.
2. Základní škola se zavazuje, že zajistí výuku žáka v rámci povinné školní docházky po dobu 9
let, nejdéle však do 17 let věku žáka.
Měsíční spl. školného
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3. Zákonní zástupci žáka podpisem smlouvy prohlašují, že dosáhli shody na tom, že umístí žáka
do Základní školy a lesní mateřské školy Čtyřlístek za podmínek smlouvou stanovených. Žák
se podpisem této smlouvy zákonnými zástupci žáka stává žákem základní školy a zákonní
zástupci se zavazují zajistit jeho řádný nástup do základní školy.

II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých se základní škola zavazuje umožnit žáku
získání úplného základního vzdělání.
III. Úhrada nákladů spojených s výukou
1. Základní škola zajišťuje úhradu nákladů na:
 provoz základní školy
 zajištění kvalifikovaného pedagogického sboru
 pomocný personál a nezbytné administrativní síly
 prostory a vybavení základní školy
 provoz školní družiny
 provoz školní jídelny - výdejny
2. Základní škola nehradí:
 dopravní výdaje žáků
 stravné
 náklady na školy v přírodě, lyžařské a jiné výcvikové kurzy a zájezdy
 náklady na exkurze mimo rámec školy
 učebnice, sešity a jiné pomůcky individuální povahy
IV. Školné
– individuální vzdělávání dle §41 Školského zákona
1. Zákonní zástupci se zavazují přispívat základní škole na úhradu nákladů formou školného.
2. Školním rokem je pro účely výpočtu školného myšleno 10 měsíců, tj. období září až červen
příslušného školního roku. Školní rok je rozdělen do dvou pololetí: 1. pololetí září-leden a
2. pololetí únor-červen.
3. Školné činí 500,- Kč měsíčně (slovy: pětset korun českých) na každý měsíc školního roku,
tj. školné na každé pololetí školního roku činí 2.500,- Kč, tj. školné na jeden školní rok činí
5.000,- Kč.
4. Školné je hrazeno bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo 260544362/0300
(variabilní symbol = rodné číslo žáka) měsíčně předem ve výši školného na jeden měsíc
školního roku dle odstavců č. 3. a č. 4., příp. zvýšené v souladu s odst. č. 11, a to tak, že
školné na příslušný měsíc školního roku je hrazeno v termínu nejpozději do 15. dne
předcházejícího kalendářního měsíce.
5. V případě, že žák se stává žákem základní školy v průběhu školního roku, tj. smlouva je
uzavřena smluvními stranami v průběhu školního roku, hradí zákonní zástupci žáka první
splátku měsíčního školného poprvé za období měsíce školního roku následujícího po měsíci, ve
Měsíční spl. školného
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6.

7.

8.
9.
10.

kterém byla smlouva uzavřena, a to bezhotovostním převodem na účet základní školy v termínu
do 5 dnů od podepsání smlouvy a dále hradí splátky školného dle odst. č. 5.
V případě, že splátky školného dle odstavců č. 5 a č. 6 nebudou uhrazeny nejpozději do
třiceti dnů po lhůtách splatností uvedených v odstavcích č. 5 a č. 6, je základní škola
oprávněna tuto smlouvu s okamžitou platností a účinností vypovědět. Taková výpověď
smlouvy bude zaslána přes poskytovatele poštovních služeb písemně doporučeným psaním s
dodejkou na doručovací adresu a adresy zákonných zástupců žáka uvedené v záhlaví smlouvy.
Smlouva v takovém případě zaniká dnem dojití výpovědi do sféry dispozice byť i jednoho
ze zákonných zástupců žáka. V takovém případě náleží základní škole úhrada dosud
neuhrazeného školného za každý měsíc školního roku, kdy byl žák žákem základní školy,
a to i za každý celý započatý měsíc, ve výši školného stanoveného v odstavcích č. 3. a č. 4.,
případně zvýšené v souladu s odstavcem č. 11. Školné za jednotlivé měsíce školního roku, kdy
byl žák žákem základní školy dle předchozí věty, je v takovém případě celé splatné najednou
ve lhůtě do jednoho týdne po dojití výpovědi byť i jednomu zákonnému zástupci žáka
bezhotovostním převodem na účet základní školy uvedený v odst. č. 5.
V případě, že školné nebude uhrazeno řádně a včas dle odstavců č. 5. a č. 6. nebo dle
odst. č. 7., sjednává se smluvní pokuta ve výši 50,- Kč za každý i započatý týden prodlení
s úhradou školného. Pro případ prodlení s úhradou splátek školného dle odstavců č. 5. a č. 6.
nebo školného dle odst. č. 7. sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 2,5 promile
denně z dlužné částky. Zákonní zástupci berou povinnost k úhradě úroku z prodlení na vědomí
a k jeho úhradě se zavazují.
Uhrazené školné, nebo jeho část, se v případě vypovězení či zániku smlouvy v průběhu školního
roku zákonným zástupcům žáka nevrací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Ustanovení předchozích odstavců nevylučují možnost individuální dohody smluvních stran o
úpravě výše školného a úpravy splátek školného formou písemného dodatku k této smlouvě.
Základní škola je oprávněna jednostranně vždy k 1. 9. školního roku zvýšit školné o částku
rovnající se meziroční míře inflace za minulý kalendářní rok publikované Českým
statistickým úřadem s tím, že za základ bude považováno školné ke dni podpisu této smlouvy,
nebo ke dni posledního zvýšení školného. Zvýšení školného a způsob jeho výpočtu je základní
škola povinna zákonným zástupcům žáka písemně zaslat na doručovací adresu uvedenou v
záhlaví této smlouvy v termínu do 1. 5. kalendářního roku.
V. Práva a povinnosti smluvních stran

Zákonní zástupci jsou povinni:
 Seznámit se se Školním řádem základní školy, tento respektovat a vyvinout maximální úsilí k
tomu, aby žák Školní řád dodržoval.
 Seznámit se se Školním vzdělávacím programem základní školy zveřejněném na webových
stránkách základní školy.
 Informovat základní školu o zdravotním stavu žáka a jeho změnách.
 Dostavit se na výzvu základní školy k jednání.
 Řádně a včas omluvit žáka z vyučování a z akcí pořádaných základních školou.
 Zajistit pro žáka školou stanovené školní pomůcky.
 Přebrat zodpovědnost za škodu, která byla žákem základní škole způsobena zaviněně a jejíž
plnění bude pojišťovnou odmítnuto.
Měsíční spl. školného
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Základní škola je povinna:
 Zajistit žákovi řádnou výuku za podmínek v této smlouvě sjednaných a v souladu s platnými
právními předpisy.
 Informovat pravidelně zákonné zástupce o výsledcích vzdělávání a výchovy žáka, jakož i s
výchovně-vzdělávacím programem základní školy a se stavem vybavenosti školy výukovými
pomůckami a technikou.
 Zajistit možnost účasti zákonných zástupců na učebním procesu.
 Včas informovat zákonné zástupce o akcích pořádaných školou.
 Seznámit zákonné zástupce i žáky školy se Školním řádem.
VI. Zánik smlouvy
Smluvní vztah mezi účastníky této smlouvy zaniká v následujících případech:
1. ukončením řádného devítiletého základního vzdělání žáka nebo dosažením 17 let věku žáka
2. písemnou výpovědí ze strany zákonných zástupců žáka, přičemž zákonní zástupci jsou
oprávněni vypovědět smlouvu vždy jen ke konci příslušného pololetí školního roku, ve kterém
je výpověď dána a takováto výpověď musí být doručena základní škole nejpozději 1 měsíc před
ukončením příslušného pololetí školního roku.
3. v případě, že zákonní zástupci v době trvání smluvního vztahu přihlásí žáka do jiné základní
školy nebo do jiného školského zařízení oprávněného zajišťovat výuku žáka v rámci povinné
školní docházky, přestává být žák žákem základní školy dnem jeho nástupu do jiné základní
školy nebo do jiného školského zařízení oprávněného zajišťovat výuku žáka v rámci povinné
školní docházky, a tímto dnem zaniká smluvní vztah z této smlouvy vyplývající. V takovém
případě sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši školného na jedno pololetí školního
roku uvedeného v Čl. IV odst. č. 3. a č. 4., příp. zvýšené v souladu s Čl. IV odst. č. 11., kterou
se zákonní zástupci zavazují uhradit bezhotovostním převodem na účet základní školy v termínu
do 15 dnů od zániku smluvního vztahu.
4. výpovědí dle Čl. IV odst. 7. této smlouvy
5. písemnou dohodou smluvních stran
6. v případě, že žák porušuje a nerespektuje Školní řád nebo hrubým způsobem napadá ostatní
žáky základní školy, pedagogická rada školy informuje o této skutečnosti zákonné zástupce žáka
a určí lhůtu k nápravě chování žáka. V případě, že žák bude Školní řád porušovat i nadále, je
pedagogická rada základní školy oprávněna žáka ze základní školy vyloučit. V takovém případě
zaniká smluvní vztah dnem vyloučení žáka ze základní školy.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Podpisem této smlouvy stvrzují zákonní zástupci nezletilého dítěte ve smyslu Zákona o rodině
ČR, že došlo k dohodě o výchově a vzdělávání dítěte způsobem ve smlouvě a ve Školní
vzdělávací koncepci základní školy uvedeným.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a je uzavírána na dobu
studia žáka na základní škole, tj. na dobu výuky žáka v rámci povinné školní docházky v délce
9 let, nejdéle však do 17 let věku žáka.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky přijatými oběma smluvními stranami.
Měsíční spl. školného
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4. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že všem
ustanovením smlouvy rozumí, že smlouva byla sepsána a podepsána na základě jejich svobodné
vůle a nikoliv v tísni či pod nátlakem.

V Mariánských Lázních dne ..........................................

....................................................................
zákonní zástupci žáka

Měsíční spl. školného

………........................................................................
Základní škola a lesní mateřská škola Čtyřlístek
Mgr. Lucie Straková
ředitelka školy
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