SMLOUVA O STUDIU
I.
Účastníci smlouvy
1. Student (studentka) .................................................................., rodné číslo: .....................................,
bytem

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

PSČ:

................................,

dále jen student na straně jedné
a
2. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., se sídlem Hradec Králové, SNP 170,
PSČ: 500 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v
oddíle C, vložce 11022 a zařazená dle § 141 zák. č. 561/2004 Sb. do školského rejstříku vedeného
MŠMT ČR, zastoupená jednatelkou a ředitelkou PaedDr. Evou PETŘIKOVOVOU, bytem 500 04
Hradec Králové, Pardubická čp. 752, IČO: 25262327, DIČ: CZ25262327, bank. spojení: Česká
spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové, účet číslo: 1080641389/0800
dále jen zřizovatel na straně druhé
uzavřeli
níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1724 a násl. občanského zákoníku a § 1746 odst. 2
občanského zákoníku v platném znění a v souladu s § 57 a násl. zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
smlouvu o studiu tohoto znění:
II.
1. V souladu s platnou právní úpravou a na základě řádného přijímacího řízení byl shora
jmenovaný student přijat ke kombinovanému studiu oboru VOŠ – Předškolní a mimoškolní
pedagogika na Obchodní akademii, Střední pedagogické škole, Vyšší odborné škole cestovního ruchu a
Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. provozované uvedeným zřizovatelem.
2. Řádné studium začíná dnem 1. září 2021, zahájením výuky v prvním ročníku školního roku
2021/2022, s předpokládaným ukončením ve školním roce 2023/2024 složením absolutoria.
3. Zřizovatel se touto smlouvou zavazuje, že po dobu sjednané výuky, dle této smlouvy, bude
uvedenému studentovi poskytovat vzdělání odpovídající kritériím stanoveným právními předpisy
a rozpracovanými
v
učebních
plánech
schválených
pro
daný
typ
školy
a příslušný studijní obor, pokud student bude splňovat podmínky pro studium uvedené v této smlouvě a
uhradí úplatu za vzdělávání a školské služby dle § 123 školského zákona (dále jen školné).
4. Student bere na vědomí, že zřizovatel může plnit závazek uvedený v předcházejícím odstavci
pouze při splnění podmínky uvedené v § 4 vyhlášky MŠ ČR č. 10/2005 Sb., kterým se stanovuje
nejnižší možný počet studentů k otevření prvního ročníku a k zahájení studia.
III.
1. Podepsaný student se zavazuje řádně a včas nastoupit ke studiu ve smyslu této smlouvy a
dodržovat řádnou docházku v souladu s osnovami, učebními plány a rozvrhem výuky po celou dobu
studia.

2. Dále se zavazuje řádně plnit studijní povinnosti, dodržovat školní řád a všechny pokyny
personálu školy související se studiem.
3. V této smlouvě uvedený student se zavazuje, že uhradí zřizovateli veškerou škodu jím
způsobenou a to v rozsahu zjištěné škody (zejména při ztrátě, zničení nebo nevrácení vypůjčených věcí),
vyjma škody v důsledku neuhrazeného školného, pokud mu z tohoto titulu byla účtována smluvní
pokuta.
4. Student bere na vědomí, že předpokladem jeho přijetí a studia v oboru vzdělávání, tj.
Předškolní a mimoškolní pedagogika, je splnění podmínky zdravotní způsobilosti ve smyslu § 93 odst.
4 školského zákona. Student prohlašuje, že jeho zdravotní stav je dobrý a umožňuje mu snášet běžnou
zátěž, která vyplývá ze studijního programu, s kterým byl seznámen včetně zátěže spojené se
sportovními aktivitami organizovanými zřizovatelem. Student se zavazuje doložit na výzvu zřizovatele
v odůvodněných případech zdravotní vysvědčení o absolvování speciální zátěžové prohlídky prováděné
sportovním lékařem.
5. Student podpisem na této smlouvě potvrzuje, že se seznámil s vnitřními předpisy školy,
zejména s obsahem školního řádu a byl seznámen s možností nepřetržitého dálkového přístupu k těmto
předpisům.
IV.
1. Uvedený student se dále zavazuje hradit náklady spojené se studiem na této škole formou
sjednaného školného, a to ve výši a termínech stanovených touto smlouvou a jejími písemnými
dodatky.
2. Výše školného a termíny jejich splátek se sjednávají takto:
a)

školné pro školní rok 2021/2022 činí 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých)
a je splatné:
aa) ve dvou splátkách, a to první splátka ve výši: 15.000,- Kč ke dni podpisu této smlouvy, druhá
splátka ve výši: 15.000,- Kč nejpozději do 15. prosince téhož kalendářního roku,
bb) v deseti pravidelných po sobě jdoucích splátkách po 3.000,- Kč a to první splátka ke dni
podpisu této smlouvy, každá další splátka vždy ve výši 3.000,- Kč nejpozději k dvacátému
kalendářnímu následujícího měsíce až do zaplacení celé stanovené výše školného,

b) školné na každý další školní rok včetně termínů jeho splacení, pokud student splní podmínky pro
další studium, bude stanoveno jednostranně zřizovatelem v písemném dodatku k této smlouvě, který
bude zaslán (předán) studentovi nejpozději do konce stávajícího školního roku, t.j., vždy do 30. 6.
Student se zavazuje dodatek k smlouvě podepsat nebo se k němu vyjádřit do deseti pracovních dnů
od jeho doručení a v jednom vyhotovení jej vrátit zřizovateli. Nesplněním tohoto závazku
nezanikne povinnost studenta platit stanovené školné až do doby ukončení studia. Pokud bylo již
sjednáno placení školného ve splátkách, má student právo platit školné v dalším školním roce takto
sjednaným způsobem. Do jaké lhůty bude student povinen uhradit první splátku školného na další
školní rok, stanoví v dodatku smlouvy zřizovatel. Další splátky školného budou splatné vždy do
dvacátého dne každého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, který zřizovatel stanovil pro
zaplacení první splátky.
Výše školného může být v průběhu studia změněna pouze v případě, že:
- výše dotace MŠMT ČR mající podstatný vliv na stanovení výše školného nekryje schválené zákonné
nároky pedagogických a nepedagogických pracovníků školy,

- podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem přesáhne inflace od data poslední úpravy
výše školného hranici 5% a to i v součtu za více po sobě jdoucích let. Školné může být v tomto
případě zvýšeno až od dalšího školního roku pouze o oficiálně zjištěné celkové procento inflace.
Zřizovatel je povinen prokázat existenci podmínek pro změnu výše školného. Student se
zavazuje takto stanovené školné platit.
3. Do výše školného nejsou zahrnuty náklady spojené s organizováním například lyžařských
kursů, jazykových kursů a jiných povinných akcí pořádaných zřizovatelem nad rámec schválených
osnov a plánu výuky. Zřizovatel na základě prokázaných vážných důvodů na straně studenta umožní
tuto součást výuky nahradit jiným způsobem. Vážné důvody musí být se zřizovatelem předem
projednány a doloženy.
V.
1. Výše uvedené školné, jakož i další sjednané platby, hradí podepsaný student zřizovateli na
jeho účet č. 1080641389/0800, zřízený u pobočky České spořitelny v Hradci Králové (variabilní
symbol platby na běžný účet – rodné číslo studenta bez lomítka a do zprávy pro příjemce uvést
jméno, příjmení a třídu).
2. V případě, že zřizovatel prokazatelně, zásadním způsobem poruší závazek uvedený v čl. II.
odst. 3 této smlouvy, zavazuje se, že do 30 dnů od pravomocného rozhodnutí jímž bude toto porušení
příslušným orgánem osvědčeno, vrátí studentovi š k o l n é, zaplacené za daný školní rok.
VI.
Pro případ nedodržení termínů splatnosti sjednaných plateb sjednávají účastníci této smlouvy
úrok z prodlení dle § 517, odst. 2, obč. zák. ve výši 0,1 % za každý den prodlení.
VII.
Účastníci této smlouvy si dále podle § 544 a násl. občan. zákoníku sjednávají smluvní pokutu ve
výši 30 000,- Kč za každý školní rok, za který nebylo zaplaceno školné (případně sníženou o již
zaplacenou část školného na příslušný školní rok), kterou je povinen zaplatit student zřizovateli na jeho
účet v případě, že:
a) student nedodrží závazky uvedené v čl. III. a IV. této smlouvy, vyjma omluvené neúčasti
studenta ve výuce z důvodů nemoci nebo jiných vážných příčin, které nebylo možno předvídat. V tomto
případě je student povinen do 3 kalendářních dnů doložit důvod své nepřítomnosti ve výuce. Pro případ
uvedený v čl. III. odst. 1 této smlouvy má smluvní pokuta též reparační charakter neboť sjednáním
smlouvy o studiu se žákem, který byl úspěšný při přijímacích zkouškách je škola vázána. Doplnění
počtu přijímaných studentů v dodatečném přijímacím řízení zvyšuje náklady školy. Pro tento případ
zaplacením smluvní pokuty zaniká právo zřizovatele požadovat na studentovi náhradu škody z titulu
neuhrazeného školného.
b) student bez vážných důvodů ukončí během školního roku docházku do školy
a studium u zřizovatele. Vážné důvody, za kterých nebude smluvní pokuta dle tohoto ustanovení
vymáhána, jsou uvedeny v čl. IX. odst. 1 této smlouvy.
c) student bude, pro závažná nebo opakovaná porušení školního řádu nebo spáchaný úmyslný
trestný čin ze studia vyloučen v souladu s ust. § 31 školského zákona.
Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení výzvy k její úhradě.

VIII.
1. Zřizovatel se zavazuje, že v rámci součinnosti neprodleně písemně oznámí studentovi každý
případ vážnějšího porušení školního řádu (resp. neplnění studijních povinností studenta, nebo zjištění že
student není schopen studijní požadavky zvládnout) a tyto skutečnosti s ním v potřebném rozsahu
projedná.
2. Pokud nedojde ze strany studenta k opatření a neprodlené nápravě jeho chování nebo pořádku
v plnění jeho studijních povinností, mimo problémy s nezvládáním studia, a to ani po opakovaném
upozornění, má zřizovatel právo vyloučit studenta ze studia.
IX.
1. Zřizovatel se dále zavazuje, že v případě uvolnění studenta z vážných důvodů, kterými jsou
zdravotní postižení studenta mající za následek objektivní nemožnost dalšího studia na škole
zřizovatele, příp. vážné rodinné důvody zásadně bránící pokračovat ve studiu, přičemž za vážné důvody
ve smyslu tohoto ujednání se považuje zejména úmrtí studenta nebo některého z rodičů nebo vážné
onemocnění člena rodiny plátce školného, znemožňující nebo podstatně omezující jeho příjmy, živelná
pohroma nebo jiná rozsáhlá škodní událost, mající za následek nemožnost dále hradit školné, vrátí
studentovi alikvotní část zaplaceného školného v daném školním roce, a to ve výši podílu školného za
každý nezapočatý měsíc studia nedokončeného školního roku. Za vážné důvody nebude považováno
ukončení studia z důvodu nástupu studenta do zaměstnání nebo jeho jakékoliv jiné mimoškolní aktivity
bránící mu v řádném studiu, případně přijetí studenta na jinou školu v průběhu studia bez předchozího
projednání se zřizovatelem.
•
•
•
•

2. Ustanovení o vrácení alikvotní části zaplaceného školného se nevztahuje:
na případy vyloučení studenta ze studia pro porušení povinností ve smyslu čl. VIII. této smlouvy,
na případy ukončení studia z jiných důvodů než těch, které jsou jako vážné důvody taxativně
uvedeny v článku IX. odst. 1 této smlouvy,
na případy ukončení studia dohodou z důvodu velmi slabému prospěchu (nezvládnutí výuky), a to i
v případě, že student již byl podmínečně zapsán do dalšího ročníku,
na případy, kdy student zanechá studia.
X.

Zřizovatel se zavazuje, za předpokladu, že student řádně plní studijní povinnosti vyplývající pro
něho ze školního řádu a schválených osnov a dosahuje uspokojivých studijních výsledků, že zajistí jeho
řádnou a plnohodnotnou výuku po celé studijní období až do data ukončení řádného studia daného
oboru předepsaným absolutoriem.
XI.
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání studia oboru, na který byl student přijat. Před
uplynutím této lhůty je možno tuto smlouvu ukončit:
•
•
•

dohodou účastníků,
jednostrannou výpovědí uzavřené smlouvy o studiu ze strany zřizovatele v případě nesplnění
podmínky uvedené v čl. II. odst. 4 této smlouvy,
vyloučením studenta ze studia z kázeňských důvodů dle § 31 školského zákona, z důvodu velmi
slabému prospěchu a nezájmu o výuku nebo z důvodu dlouhodobější neomluvené absence.
V těchto případech považují obě smluvní strany smlouvu za ukončenou dnem doručení písemného
oznámení o vyloučení studentovi. O vyloučení rozhoduje ředitel školy,

•
•
•
•
•

dnem kdy bylo doručeno oznámení, že ukončuje výuku z důvodu uvedeného v článku IX., odst. 1
této smlouvy. Toto oznámení musí být řádně odůvodněno a musí k němu být přiloženy listiny
prokazující existenci vážného důvodu k ukončení studia,
přestupem na jiné školní zařízení se souhlasem zřizovatele. Uznatelným důvodem přestupu může
být pouze důvod uvedený v článku IX., odst. 1 této smlouvy.
jednostranným odstoupením zřizovatele od smlouvy z důvodu prodlení studenta se zaplacením
školného delším o dobu delší než 15 kalendářních dnů,
nesplněním zákonných podmínek pro postup do vyššího ročníku školy,
v případě, že student zanechá studia (v tomto případě bude uplatněn čl. VII. smlouvy).

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen písemnými dodatky číselně posloupně označenými a
podepsanými všemi účastníky. Dodatky týkající se výše a termínu úhrady školného budou koncipovány
v souladu s čl. IV. odst. 2, písm. b) této smlouvy a i přesto, že nebudou podepsány studentem, budou
považovány za jednostrannou výzvu zřizovatele k splnění povinnosti, ke které se student zavázal a jsou
proto právně účinné.
XII.
Zřizovatel studentovi poskytne základní učebnice potřebné pro výuku jako bezplatnou výpůjčku
a umožní mu dle možností využívat zařízení a učební pomůcky. Při ztrátě, zničení nebo nevrácení
vypůjčených věcí je student povinen nahradit vzniklou škodu.
XIII.
1. Student souhlasí, aby zřizovatel po dobu trvání studia v nezbytně nutné míře shromažďoval a
zveřejňoval jeho dosažené výsledky ve svých přehledech hodnocení a vydávaných školních materiálech.
Současně souhlasí s nezbytně nutným použitím svých osobních údajů pro účely evidenční a statistické
ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. a Nařízení EP a Rady EU č.2016/679 ze dne 27.4.2016 ve znění zákona
platného a účinného pro Českou republiku v mezích odst. 1 Informovaného souhlasu, který tvoří
nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Tento souhlas se vztahuje i na shromažďování osobních údajů
prostřednictvím instalovaných stacionárních kamer umístěných v učebnách, chodbách, šatnách a
vstupním vestibulu, který slouží výhradně k prevenci proti majetkové trestné činnosti a jiné kriminalitě
páchané v prostorách školy. Záznam je uchováván 72 hodin a poté automaticky mazán. Přístup
k shromážděným údajům má v důvodném případě umožněn pouze správce systému. Data mohou být
vydána pouze pro potřebu trestního řízení, případně vyřizování pojistné události. Zřizovatel prohlašuje,
že nepoužije takto pořízené údaje k jinému účelu, než který uvedl. K ochraně shromážděných osobních
údajů před třetí osobou, bude vydána Směrnice ředitelky školy, která bude řešit povinnosti správce
systému, přístupová práva oprávněných osob, způsob tvorby a přidělování přístupových hesel a klíčů,
zálohování elektronických dat, způsob ochrany dat uvedených na pořízených listinách, pořizování jejich
kopií, rozmnožování a distribuce, spolupráce s externími poradci a pracovníky školy se zaměřením na
ochranu předávaných dat.
2. Student souhlasí, aby po dobu trvání studia u zřizovatele byly zveřejňovány fotografie
pořízené oficiálně během školních akcí typu odborná exkurze, kurzy, apod. na webových stránkách
školy. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán písemným prohlášením doručeným ředitelce školy a
vztahuje se na pořizování a zveřejňování fotografií po datu doručení prohlášení.
XIV.
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Student prohlašuje, že bude platit školné: ve dvou splátkách
v deseti splátkách

Pokud nebude nezvolený způsob platby přeškrtnut, zůstává povinnost platit školné ve dvou
splátkách, jak je uvedeno v čl. IV. odst. 2 písm. aa) této smlouvy. Bez ohledu na sjednané splátky je
možné školné uhradit i v dřívějším termínu a vyšších částkách. Nedodržením splátek ztrácí student
právo na placení školného ve splátkách a vzniká mu povinnost platit školné způsobem uvedeným v čl.
IV. odst. 2 písm. aa) této smlouvy.
3. Pokud jakýkoliv závazek nebo jeho část vyplývající z této smlouvy je nebo se stane
neplatným, nebo nevymahatelným, pak taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv
na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy, Pro takový případ se smluvní
strany zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě takový neplatný nebo
nevymahatelný oddělený závazek novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.
4. Smluvní strany se dohodly, že jsou povinny veškeré právní jednání vůči druhému účastníkovi
týkající se této smlouvy zasílat v první řadě elektronickou formou s tím, že druhý účastník je povinen
doručení stejnou formou potvrdit. Pokud taková forma doručení není možná nebo není druhým
účastníkem akceptovaná, vzniká povinnost sdělit právní jednání druhému účastníkovi formou
doporučeného dopisu s využitím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že se má za to, že zásilka, která byla odmítnuta, nepřevzata
či nevyzvednuta a která byla odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb, došla třetí pracovní
den po jejím odeslání. V případě, že dojde ke změně adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, mají
smluvní strany povinnost tuto změnu druhému účastníkovi nahlásit. Pokud některá ze smluvních stran
tuto oznamovací povinnost nesplní, považuje se za adresu pro doručování adresa uvedená v záhlaví této
smlouvy. Při doručování ostatních písemností, které se týkají studia žáka, kdy informační povinnost
zřizovatele vyplývá ze školského zákona, postupuje zřizovatele analogicky podle zák. č. 500/2004 Sb.
(správní řád).
5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Oba
stejnopisy mají platnost prvopisů.
6. Účastníci této smlouvy, po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a zněním,
že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, jasně, srozumitelně,
se společným zájmem, nikoliv v tísni nebo za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
podpisy.
V Hradci Králové dne

Za zřizovatele:

Student:

………………………………..
PaedDr. Eva Petřikovová
jednatelka a ředitelka

…………………………………

Příloha č. 1

Informovaný souhlas VOŠ
Já student (studentka) ______________________________________________
dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto mých osobních údajů, a to pro účel:
1.
•
•
•
•
•
•

Organizování mimoškolních akcí a zahraničních zájezdů, slevenky na hromadnou jízdenku
(seznamy žáků).
Organizování soutěží (seznamy žáků).
Informace pro Školskou a Studentskou radu.
Informace pro školní jídelnu ZŠ SNP Hradec Králové (seznamy žáků).
Fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu studentů o studium na dané škole.
Záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti studentů a ochrany
jejich majetku.

Tento souhlas platí pro školní roky 2021 – 2024.
Tento souhlas může být kdykoliv odvolán písemným prohlášením doručeným ředitelce školy.

Dne _________________

_______________________
Podpis

