Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba
adresa školy: Vančurova 713/4, Olomouc, 779 00
sídlo organizace: Jílová 532/8, Olomouc, 779 00
tel: 585 205 917, info@zsdobrenalady.cz, www.zsdobrenalady.cz

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ
_____________________
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi stranami
1.

Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba
se sídlem Jílová 532/8, Olomouc, Neředín, 779 00, IČ: 04999738;
zastoupená ředitelkou Mgr. Terezou Jurášovou
dále jen základní škola

a
2.

pan ................................., nar. ........................, bytem ..............................................
otec nezletilé/ho
paní ................................, nar. ........................, bytem ..............................................
matka nezletilé/ho
společně jako zákonní zástupci
žáka/žákyně ..............................., nar. .........................., bytem .................................
takto

I.
Předmět smlouvy
1. Základní škola prohlašuje, že je školskou právnickou osobou zapsanou v Rejstříku škol a školských
zařízení vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněným poskytovatelem vzdělání
ve vzdělávacím programu základního vzdělávání v rozsahu 9 ročníků.
2. Zákonní zástupci projevují svou společnou vážnou vůli, aby byl žák přijat základní školou
ke vzdělávání ve vzdělávacím programu v souladu se školským zákonem, tak jak odpovídá věku
žáka (zahájení povinné školní docházky) nebo jeho dosaženému základnímu vzdělání
poskytnutého jiným zákonným poskytovatelem (přestup žáka).
3. Zákonní zástupci prohlašují, že byli poučeni o obsahu vzdělávacího programu a jsou jim známa
práva a povinnosti stanovené školským zákonem a berou na vědomí, že poskytování vzdělání
žákovi v základní škole je poskytováno za úplatu za současného čerpání příspěvku ze státního
rozpočtu.
II.
Obsah vzdělávání
4. Práva a povinnosti stran této Smlouvy jsou upraveny ve Školním řádu, který je dostupný v sídle
základní školy a na internetové adrese http://zsdobrenalady.cz/, jehož obsah závazně vymezuje
1

Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba
adresa školy: Vančurova 713/4, Olomouc, 779 00
sídlo organizace: Jílová 532/8, Olomouc, 779 00
tel: 585 205 917, info@zsdobrenalady.cz, www.zsdobrenalady.cz

povinnosti zákonných zástupců a základní školy při poskytování vzdělávání žákovi, kdy porušení
stanovených povinností se považuje za porušení této Smlouvy.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

III.
Trvání smlouvy
Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Sjednaným dnem nástupu žáka ke vzdělávání je
2. září 2019.
Tato Smlouva zaniká nejpozději uplynutím školního roku, ve kterém žák splní 9. ročník základního
vzdělávání a dále tehdy, pokud není žák objektivně způsobilý k poskytování vzdělávání podle této
Smlouvy pro nepřekonatelnou překážku zejména ze závažných zdravotních důvodů; tato Smlouvy
dále zaniká, pokud základní škola pozbyla oprávnění podle školského zákona.
Trvání této Smlouvy lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
Zákonní zástupci prohlašují, že je jim známo, že základní škola jako soukromý poskytovatel
základního vzdělávání je částečně materiálně závislá na předem vymezeném plánu počtu žáků,
pročež nejsou zákonní zástupci oprávněni ukončit tuto Smlouvu během školního roku z důvodů,
které nespočívají v porušení povinnosti základní školy z této Smlouvy.
Písemnou výpovědí doručenou základní škole mohou zákonní zástupci ukončit trvání této
Smlouvy, pokud:
a) základní škola neposkytuje vzdělávání žákovi podle této Smlouvy, přičemž důvodem
není chování zákonných zástupců nebo žáka, po dobu delší 30 po sobě bezprostředně
následujících dnů;
b) pedagog základní školy závažným způsobem porušuje povinnosti podle školského
zákona a základní škola přes upozornění tento stav neodstraní nejpozději ve lhůtě
10 dnů;
c) základní škola nezajistí objektivně hygienicky nezávadné poskytování vzdělávání
zejména i přes předchozí upozornění umožní styk s jiným infekčně, bakteriálně nebo
virově zdravotně postiženým žákem;
d) žák a zákonní zástupci mění místo faktického bydliště do takové vzdálenosti od okresu
Olomouc, že po nich nelze spravedlivě požadovat, aby žák nadále využíval vzdělání od
základní školy;
e) základní škola zvýší školné od následujícího školního roku o více než 15 % školného;
v těchto případech je písemná výpověď, ve které zákonní zástupci uvedou důvody výpovědi,
účinná doručením základní škole a práva a povinnosti z této Smlouvy zanikají oboustranně
okamžitě s výjimkou písm. e), kdy je výpovědní lhůta do konce školního roku, ve kterém bylo
zvýšení školného oznámeno zákonným zástupcům, není-li dohodou stran stanoveno jinak.
Zákonní zástupci mohou bez udání důvodu vypovědět tuto Smlouvu:
a) v době od 1. září do 31. května s výpovědní lhůtou do konce školního roku, ve kterém
byla písemná výpověď doručena základní škole; zaplatí-li zákonní zástupci základní škole
odstupné ve výši odpovídající školnému za dobu do konce školního roku, zanikají
oboustranná práva a povinnosti stran Smlouvy k okamžiku požadovanému zákonnými
zástupci;
b) v době od 1. června do 31. srpna s výpovědní lhůtou do konce příslušného školního roku,
ve kterém byla písemná výpověď doručena základní škole; v tomto případě jsou zákonní
zástupci povinni zaplatit základní škole školné za první pololetí (září až leden)
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následujícího školního roku, které je splatné najednou do 31. srpna příslušného školního
roku na účet základní školy uvedený v této Smlouvě.
Za výpověď se v těchto případech považuje, pokud zákonní zástupci zajistí přestup žáka
na jinou školu nebo do domácího vzdělávání nebo z jiných důvodů přestane žák trvale
navštěvovat školu.
11. Písemnou výpovědí doručenou zákonným zástupcům může základní škola ukončit trvání této
Smlouvy, pokud:
a) zákonní zástupci neomluví nepřítomnost žáka ve výuce nejpozději do 2 dnů od jejího
vzniku;
b) zákonní zástupci neposkytnou součinnost pedagogovi nebo základní škole
při konzultacích o prospěchu a chování žáka ani na základě opakované výzvy, která
může být učiněna telefonicky, osobně nebo písemně;
c) zákonní zástupci poruší svou povinnost z rodičovské odpovědnosti tak, že umožní účast
ve výuce žákovi, jehož aktuální zdravotní stav se zhoršil z důvodu bakteriálního,
virového nebo jiného infekčního onemocnění, a také pokud neoznámí tuto skutečnost
základní škole okamžitě a ohrozí tak ostatní žáky základní školy;
d) zákonní zástupci jsou v prodlení se splacením kteréhokoli školného po dobu delší 30
dnů;
e) žák závažně narušuje svým chováním výuku, vztahy mezi žáky a závažně neplní své
povinnosti vyplývající ze vzdělávání a zákonní zástupci nesjednají výchovnou nápravu
ani po upozornění základní školy;
f) zákonní zástupci mají výhrady proti vzdělávací a sociálně výchovné koncepci základní
školy, se kterou byli seznámeni před podpisem této Smlouvy a svým přístupem tak
narušují vztahy mezi pedagogickými a výchovnými pracovníky školy
v těchto případech je písemná výpověď, ve které škola uvede důvody výpovědi, účinná
doručením zákonným zástupcům a práva a povinnosti z této Smlouvy zanikají oboustranně ve
lhůtě 7 dnů.
12. V písemné výpovědi smluvní strany musí být uveden důvod a skutečnosti, na kterých se podle
tohoto článku Smlouvy zakládá, jinak se k výpovědi nepřihlíží, s čímž obě strany souhlasí.

13.

14.
15.

16.

VII.
Školné
Zákonní zástupci se zavazují, že budou od účinnosti této Smlouvy platit základní škole úplatu za
poskytování vzdělávání žákovi (školné) ve výši 2600,- Kč (slovy: dvatisícešestsetkorunčeských)
měsíčně, za září až červen každého školního roku po dobu trvání této Smlouvy. Za měsíce
červenec a srpen nejsou zákonní zástupci povinni školné platit.
Školné se nevztahuje na družinu, školní pomůcky, zájmové kroužky a stravné.
Školné je splatné vždy k 15. dni předchozího měsíce na účet základní školy č. 1152693490207/0100 pod variabilním symbolem a pod specifickým symbolem, které budou
přiděleny zákonným zástupcům při podpisu smlouvy, nebo poštovní poukázkou.
Pokud zákonní zástupci nezaplatí školné řádně a včas, zavazují se základní škole zaplatit smluvní
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z částky dlužného školného za každý den prodlení až do zaplacení.
Strany se dohodly tak, že částečné úhrady zákonných zástupců se započítávají nejprve na školné a
poté na úroky z prodlení.
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17. Strany se dohodly tak, že základní škola je oprávněna jednou ročně jednostranně zvýšit školné
o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem nebo z provozních důvodů, avšak nejvýše
o 15 % školného, a to s účinností od 1. září následujícího školního roku, avšak za podmínky,
že toto zvýšení bude zákonným zástupcům oznámeno písemně nejpozději do 31. května školního
roku.
18. Výši školného lze upravit písemnou dohodou stran této Smlouvy.

19.

20.

21.
22.

VIII.
Závěrečná ujednání
Strany prohlašují, že tuto Smlouvu přečetly, že porozuměly v úplnosti jejímu obsahu a prohlašují,
že tento odpovídá jejich pravé a vážné vůli, a proto ji prosty omylu, lsti a tísně jako správnou
podepisují.
Pokud by v budoucnu bylo některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, zavazují se
strany uzavřít písemný dodatek k této Smlouvě, jehož obsahem bude platné obdobné
ustanovení, a to nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy k jeho uzavření druhou smluvní stranou.
Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kdy každý má právní závaznost originálu,
přičemž základní škola obdrží po jednom vyhotovení a stejně tak zákonní zástupci.
Platnost této Smlouvy nastává jejím podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti zahájením
školního roku nebo v jeho průběhu sjednaným dnem nástupu žáka ke vzdělávání.

V Olomouci dne

................................................
Mgr. Tereza Jurášová, ředitelka
Soukromá základní škola Dobré nálady,
školská právnická osoba

V Olomouci dne

.................................

.................................

zákonní zástupci
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