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SMLOUVA  
o studiu 

 
D o ct r in a  –  z á k l ad n í  š k o l a  a  m at eř s k á  šk o l a ,  s . r .o .  

N a P er št ýn ě  404 ,  PS Č  4 60  01  L ib e re c  IV - Pe r št ýn  

I Č :  28 6  9 5  0 20  

z a st ou p en á  M gr .  J i ř í m Pa c l t em ,  jed n at e le m  

( d á l e  t a ké  j a ko  „ š ko l a“ )  
 

a 
 

Jméno:  

Adresa:  

Datum narození:  
(dále také jako „rodiče“) 

 

(všichni účastníci  této  smlouvy o studiu dále  také jako „smluvní strany“)  

na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních uzavíraj í  

dnešního dne, v  souladu se zák.  č.  561/2004 Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším 

odborném a j iném vzdělávání (školský zákon),  v  platném znění,  následujíc í   

 

s m l o u v u  o  s t u d i u :  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Tato smlouva upravuje poskytování základního vzdělání a výchovy školou v souladu se školským zákonem. 

2. Škola prohlašuje, že je oprávněna k poskytování základního vzdělání, rovnocennému na ostatních základních 

školách, a to při respektování zásad a cílů vzdělávání stanovených ve školském zákoně. Škola dále prohlašuje, 

že pro tyto účely disponuje příslušným oprávněním. 

 

II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Škola se zavazuje poskytnout základní vzdělání pro žáka: 

jméno žáka: datum narození:  

(dále také jen „student“) v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona. 

2. Škola se zavazuje informovat rodiče: 

a. o výsledcích vzdělávání studenta zejména o jeho prospěchu a chování, 

b. o případech, kdy se student opakovaně dopustí jednání v rozporu se školním řádem, 

c. v případě, kdy je zřejmé, že student nesplní řádně nebo včas důležitou studijní povinnost, 

d. o podmínkách poskytování vzdělávání školou zejména o personálním složení učitelského sboru, 

učebním plánu jednotlivých tříd, počtu studentů školy, významných vzdělávacích a výchovných 

aktivitách školy, statistických výsledcích přijímacího řízení, případných zjištění kontrolních orgánů, 

hospodaření školy, a to za podmínky, že nedojde zveřejněním těchto údajů k  zásahu školy do 

osobnostních práv dotčených osob popř. k porušení povinnosti mlčenlivosti či obdobné zákonem 

stanovené povinnosti,  
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e. o podmínkách a rámcovém obsahu komisionálních zkoušek popřípadě o jiných povinnostech 

v případě, kdy při skončení školního roku nebo v jeho průběhu neodpovídají studijní výsledky 

studenta požadavkům školy.  

3. Škola se zavazuje při poskytování základního vzdělání dle čl. I této smlouvy zajistit: 

a. při obsazování tříd nejvýše 24 studentů,  

b. nejméně 185 dnů ve školním roce, ve kterých bude probíhat vyučování popřípadě jiné výchovné 

aktivity, přičemž v průměru nebude vyučovací týden činit méně než 26 hodin (průměr za 1. - 9. 

ročník),  

c. po předchozí dohodě rodičům účast na vyučování, 

d. asistenta učitele v 1. - 2. ročníku minimálně 10 hodin týdně  

e. tvorbu portfolia žáka včetně materiálu (uspořádaný soubor vybraných prací dítěte z celého školního 

roku) v 1. - 4. ročníku 

f. školní družinu a školní klub pro 1 .- 5. ročník 

g. od 1. třídy výuku angličtiny s účastí rodilého mluvčího v rozsahu 3 hodin týdně (2hod povinný 

předmět, 1hod nepovinný předmět – navazující na povinnou výuku), dále prolínání angličtiny do 

dalších předmětů (především na 2. stupni – metoda CLIL) 

h. kompletní balíček učebnic, pracovních sešitů a běžných sešitů, včetně výtvarných potřeb a pomůcek, 

platbu základní nabídky kulturních představení 

i. pro rodiče možnost se vzdělávat v oblasti výchovy dětí a mít přístup k odborníkům spolupracujícím 

se školou 

4. Škola splní povinnost dle čl. II odst. 2 písm. e) taktéž zveřejněním výroční zprávy, a to nejpozději do 15. 10. za 

předcházející školní rok.  

III. 

Práva a povinnosti studenta 

1. Student byl rodiči seznámen s tím, že je povinen dodržovat po dobu trvání této smlouvy školní řád a jeho 

přístup ke studiu ve všech předmětech a studijní výsledky musí odpovídat požadavkům školy.  

2. Student je studentem dle této smlouvy pouze po dobu trvání této smlouvy. 

 

IV. 

Školné 

1. Rodiče se zavazují za činnost školy dle této smlouvy uhradit za každý školní rok příspěvek na činnost školy 

(také jen „školné“).  

2. Výše školného pro děti zahajující docházku ve školním roce 2019/20 je stanovena na 42.000 Kč ročně. 

3. Školné je splatné jedním z následujících způsobů:  

 v pravidelných měsíčních splátkách, a to vždy nejpozději do posledního dne 

předcházejícího kalendářního měsíce, za který školné přísluší 

 ve dvou splátkách, a to první splátka (21.000 Kč) nejpozději do 30. 9., druhá splátka 

(21.000 Kč) nejpozději do 31. 1.  

 ročně nejpozději do 30. 9. 

4. V prvním roce studia jsou rodiče povinni zaplatit nevratnou zálohu na školné ve výši 4.200 Kč se splatností do 

30dnů od podpisu smlouvy. O zaplacenou zálohu bude ponížena následující splátka školného. 

5. Škola se zavazuje, že touto smlouvou sjednanou výši školného nezmění po celou dobu trvání studia 

s výjimkou uvedenou v ustanovení odst. 6 tohoto článku smlouvy. 

6. Výše školného může být v průběhu studia školou jednostranně upravena:  

a. o částku odpovídající oficiálnímu sdělení míry inflace dle růstu spotřebitelských cen, vyhlašované 

Českým statickým úřadem, uvedené ve statistické ročence nebo dle míry inflace oficiálně vyhlášené 
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jiným státním orgánem. Zvýšení může být provedeno kumulativně za více předchozích roků, pokud 

v těchto letech školné nebylo zvyšováno. Pro výpočet zvýšení školného se jako základ použije výše 

školného, která byla placena v předchozím školním roce. První zvýšení může být provedeno nejdříve 

po jednom školním roce. Pokud by výše uvedený index spotřebitelských cen neměl být nadále 

zveřejňován, na jeho místo pak nastupuje jiný index, který by ho nahradil. V případě, že by Českým 

statistickým úřadem nebyl nadále zveřejňován index žádný, bude nahrazen indexem Eurostat. Výši 

školného na následující školní rok určí zřizovatel školy zpravidla nejpozději do dne 31. 5. předchozího 

školního roku v závislosti na výše zvoleném způsobu splatnosti školného.  

b. o změnu dotace ze státního rozpočtu dle zákona 306/1999Sb. (a předpisů navazujících) mající 

podstatný vliv na stanovení školného (případné zvýšení školného by mělo kompenzovat ztrátu z 

důvodu nižší dotace). 

7. Rodiče se zavazují provádět veškeré platby školného či jiné platby dle této smlouvy řádně a včas na účet 

číslo: 3849409001/5500, s variabilním symbolem: …………. 

8. V případě prodlení rodičů se zaplacením školného je škola oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s jejím zaplacením. Zaplacení této smluvní pokuty nemá 

vliv na nárok školy na náhradu případné škody a její výši. 

9. Výlučně škola určuje způsob použití veškerých získaných finančních prostředků dle této smlouvy. 

 

V. 

Trvání smlouvy 

1. Smlouva zaniká: 

a. dohodou smluvních stran,  

b. písemnou výpovědí rodičů i bez udání důvodu, avšak pouze v případě, že nemají vůči škole splatné 

závazky vyplývající z této smlouvy, 

c. písemnou výpovědí školy,  

d. ke dni 31. 8. každého roku, jestliže student ve školním roce studoval v 9. ročníku,  

e. ke dni 31. 8. každého roku, jestliže student nesplnil veškeré studijní povinnosti nezbytné 

k postoupení do vyššího ročníku. 

2. Škola je oprávněna vypovědět smlouvu zejména z následujících důvodů: 

a. v případě prodlení rodičů s placením školného a/nebo jiných závazků dle této smlouvy, ocitnou-li se 

v prodlení se zaplacením školného delším nežli 2 měsíce,   

b. v případě, kdy se student dopustil závažného nebo opakovaného porušení školního řádu. 

3. Smluvní strany se dohodly na pětiměsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď písemně doručena druhé smluvní straně. Zánik smlouvy se 

nedotýká nároku školy na zaplacení školného za školní rok, ve kterém byla smlouva ukončena.  

4. Smluvní strany souhlasí, že škola je oprávněna vypovědět tuto smlouvu ve výpovědní lhůtě jiné než uvedené 

v čl. V odst. 3 této smlouvy, a to v případech uvedených v čl. V odst. 2 písm. a), b) této smlouvy. V takovém 

případě tato smlouva končí uplynutím týdenní výpovědní doby, která počíná běžet první den týdne 

následujícího po týdnu, ve kterém byla písemná výpověď doručena rodičům.  

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 
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1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými změnami či dodatky. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího 

podpisu smluvními stranami a uhrazením zálohy na školné dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy nebo první splátky 

školného.  

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

3. V ostatním se smluvní strany řídí obecně závaznými právními předpisy. 

4. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže neplatným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají 

ostatní ustanovení smlouvy touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje 

ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší 

zamýšlenému účelu smlouvy. 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, 

že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto pak smluvní strany 

připojují své podpisy. 

 

 

V Liberci dne  
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