Na základě Rozhodnutí o přijetí ze dne

Základní škola Spektrum, s. r. o., IČ 28237692, se sídlem Kytlická 757, 190 00 Praha 9,
zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 134462, jejímž jménem jedná jednatelka školy
paní Mgr. Lucie Bartošová (dále jen škola)
a
Pan / Paní
jako zákonný zástupce nezletilé (ho) syna/dcery
(dále jen zákonný zástupce)

(dále jen žák)
uzavírají

SMLOUVU O VÝUCE
na 1. stupni základní školy
I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zajištění základního vzdělávání na 1. stupni základní školy podle
školského zákona, rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR a školního vzdělávacího programu základní školy Spektrum, s.r.o. (dále jen
„výuka“) podle obecně platných předpisů, vnitřních předpisů školy a podmínek této smlouvy.
II. Doba trvání smlouvy
1. Na základě dohody smluvních stran se tato smlouva uzavírá na dobu trvání docházky žáka
na první stupeň základní školy, která činí pět ročníků, počínaje školním rokem 2019/2020.
2. Nenastupuje-li žák do první třídy základní školy, je tato smlouva uzavírána na dobu
zbývajících let základní školní docházky na první stupeň.
III. Školné a úhrada nákladů spojených s výukou
1. Zákonný zástupce se zavazuje hradit školné za výuku žáka na prvním stupni základní školy
ve výši 50 000,- Kč za školní rok.
2. Školné za příslušný školní rok je splatné ve dvou pololetních splátkách odpovídajících jedné
polovině shora sjednaného školného pro příslušný školní rok splatných vždy do 15. 7. na
první pololetí školního roku a do 15. 1. na druhé pololetí školního roku přímo ze smlouvy
bez vystavování faktur. Platba se provádí bezhotovostní platbou na účet školy č.
108368309/0800, příp. složením hotovosti v kanceláři školy. Zákonný zástupce je povinen
hrazené školné jednoznačně identifikovat variabilním symbolem, kterým je číslo …...
3. Škola je oprávněna vždy k 1. pololetí školního roku jednostranně zvýšit školné o částku
rovnající se oficiálně vyhlášené míře inflace Českým statistickým úřadem ve statistické
ročence ČR či zveřejněné na jeho internetových stránkách za uplynulý kalendářní rok.
O výši školného na nový školní rok je škola povinna zákonné zástupce žáka informovat
nejpozději do 1. května příslušného kalendářního roku. Do doby, než bude zákonnému
zástupci žáka školou oznámena nová výše školného, je zákonný zástupce povinen hradit
školné ve výši dle předchozího školního roku.

4. Zákonný zástupce se dále zavazuje hradit vedle školného náklady na stravu žáka ve školní
jídelně ve výši stanovené touto školní jídelnou, náklady na nepovinná specializovaná
vyučování, dále náklady na výměnné studijní pobyty v zahraničí, školní výlety a školní akce
včetně letních a zimních ozdravných pobytů, to vše v termínech stanovených školou.
IV. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Škola se zavazuje:
a) zajistit výuku žáka v souladu s koncepcí školy vycházející z nízkého počtu žáků ve
třídách, individuálního přístupu pedagogů k žákům a efektivních, tvořivých a
motivačních metod vyučování,
b) zajistit stravování žáka po dobu školního roku ve školní jídelně na náklady zákonného
zástupce,
c) zajistit žákovi ranní a odpolední družinu,
d) zajistit provoz školní jídelny – výdejny
e) zajistit učebnice, pracovní sešity a výtvarné potřeby pro žáka
f) zajistit žákovi plavecký výcvik (1 vyuč. hodinu/týdně) po dobu 1 školního roku
g) předat zákonným zástupcům 2 kusy vstupních čipů při nástupu žáka do školy
h) informovat pravidelně zákonného zástupce o vzdělávání a výchově žáka, o koncepci
školy a metodách výuky,
i) pořádat minimálně dvakrát během příslušného školního roku třídní schůzky a na těchto
informovat zákonného zástupce žáka o jeho prospěchu, jakož i o všech skutečnostech
souvisejících s výukou a mimoškolními aktivitami,
j) informovat zákonného zástupce o školním vzdělávacím programu na příslušný školní
rok, o potřebě zajistit školní a ostatní pomůcky pro žáky na příslušný školní rok,
k) včas informovat zákonného zástupce a žáky o školou organizovaných letních a zimních
ozdravných pobytech, jakož i o nezbytném vybavení žáků na tyto pobyty,
l) seznámit žáky a zákonného zástupce se školním řádem, jakož i obecně závaznými
právními předpisy vztahujícími se k výuce žáka.
2. Zákonný zástupce se zavazuje:
a) za výuku žáka, zajišťovanou školou, zaplatit školné, jakož i další náklady spojené se
školní výukou žáka a nést veškeré vzniklé náklady spojené s účastí žáka na
nepovinných školních i mimoškolních aktivitách organizovaných školou, pokud se jich
žák zúčastní tak jak je to definováno v bodu III.,
b) informovat školu o zdravotním stavu žáka, jakož i o všech změnách v jeho zdravotním
stavu, předat škole informace o výsledcích případného šetření žáka ve školském
poradenském zařízení
c) dostavit se na výzvu školy k projednání otázek souvisejících s výukou žáka, s jeho
chováním a přestupky proti školnímu řádu či obecně závazným právním předpisům,
na doporučení školy navštívit s žákem školské poradenské zařízení za účelem
vyšetření,
d) řádně a včas omluvit neúčast žáka na vyučování, jakož i na ostatních akcích
pořádaných školou,
e) zajistit pro žáka školy školou stanovené školní pomůcky pro příslušný školní rok,
f) vybavit žáka školou stanoveným vybavením pro jeho účast na akcích pořádaných
mimo školu (letní a zimní ozdravné pobyty, školy v přírodě),
g) umožnit zpracovávat a evidovat osobní údaje i osobní citlivé údaje včetně rodného
čísla svého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a
rodných číslech v platném znění. Svůj souhlas poskytuje pro účely vedení povinné
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění,
vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní
akce školy jako školní výlety, školy v přírodě, přijímací řízení na střední školy, úrazové
pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuje

na celé období školní docházky svého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou
dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuje
pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a
citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.
V. Zánik smlouvy
1. Tato smlouva zaniká:
a) písemnou dohodou
b) písemnou výpovědí
c) uplynutím doby stanovené v bodu II.
d) nezaplacením 1. splátky školného podle čl. VII. odst. 5 této smlouvy
2. Výpověď může zákonný zástupce podat bez udání důvodu.
3. Škola je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, pokud zákonný zástupce poruší některý ze
svých závazků uvedených v čl. III. nebo čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Škola je rovněž
oprávněna tuto smlouvu vypovědět, pokud žák závažně nebo opakovaně poruší školní řád a
pravidla chování ve třídě nebo pokud zákonný zástupce nebude účinně spolupracovat se
školou, ani přes písemnou žádost školy o vyšetření žáka ve školském poradenském zařízení
takové vyšetření neumožní nebo zabrání sdělení výsledků takového vyšetření škole,
neposkytne škole potřebné podklady k úpravě individuálních vzdělávacích potřeb žáka či
nesplní některou z povinností vyplývajících z § 22 odst. 3 písm. a) až e) zákona č. 561/2004
Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
4. Výpovědní doba se sjednává v délce jednoho měsíce ke konci každého pololetí školního
roku.
VI. Smluvní sankce a náhrada škody
1. Pro případ prodlení zákonného zástupce s úhradou školného se sjednává smluvní pokuta ve
výši 0,1 % denně z dlužné částky a zákonný zástupce se takto sjednanou smluvní pokutu
zavazuje škole uhradit nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy byl k její úhradě písemně
vyzván.
2. Zákonný zástupce se podpisem této smlouvy zavazuje uhradit škodu, kterou způsobil žák
během výuky anebo na akcích pořádaných školou včetně akcí nepovinných. Při stanovení
výše náhrady bude postupováno podle §422 občanského zákoníku.
VII. Ustanovení společná a závěrečná
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a v řadě číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami této smlouvy.
3. Tato smlouva o výuce na 1. stupni základní školy je vyhotovena ve dvou exemplářích
stejného znění a významu, přičemž každý z nich má hodnotu originálu. Po podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami obdrží škola a zákonný zástupce po jednom vyhotovení
této smlouvy.
4. Aktuálně platné náklady na nepovinné školní a mimoškolní aktivity jsou uváděny na
webových stránkách školy.
5. Zájem o výuku svého syna/dcery v ZŠ Spektrum potvrdí zákonný zástupce vrácením
podepsané Smlouvy o výuce a zaplacením školného na 1. pololetí ve výši 25 000,- Kč do
pěti dnů od podpisu smlouvy. Tato smlouva o výuce nabývá platnosti dnem podpisu
zákonným
zástupcem
a
účinnosti
zaplacením
1.
splátky
školného.
Není-li 1. splátka školného zaplacena do 5-ti dnů od podpisu této smlouvy, tato smlouva
zaniká. V případě nedodržení výše uvedených podmínek pozbývá přijetí žáka platnost a
škola si vyhrazuje právo obsadit volné místo.
6. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují a konstatují, že tato smlouva byla sepsána a
jimi podepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, ne v tísni ani za nápadně

nevýhodných podmínek, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez
výhrad s ním souhlasí.
Podepsáno dne

.........................................................
Mgr. Lucie Bartošová
jednatelka školy

.........................................................
zákonný zástupce

