
Žák (jméno a příjmení).....................................................................................r.č...................................................... 

 

trvalé bydliště:............................................................................................................................................................. 

 

pojištěn u zdravotní pojišťovny: ................................................................................................................................ 

 

v případě neplnoletosti zastoupený  zákonným zástupcem: 

 

jméno a příjmení...............................................................................................r.č....................................................... 

 

trvalé bydliště.............................................................................................................................................................. 

 

dale jen žák nebo též zákonný zástupce, na straně jedné, 

 

a 

 

Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá SOŠ s.r.o., Jihlava, Rantířovská 9 zapsaná v  obchodním 

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod značkou Firm 6962/97, oddíl C, vložka 27009/1, IČ: 

25348931, IZO: 108 047 954, číslo účtu: 125595909/0300, zastoupená: RNDr. Ladislavem Vítkem, ředitelem 

školy, dale jen škola, na straně druhé, 

 

uzavírají tuto 

 

SMLOUVU O STUDIU 

 

I. 

Škola se touto smlouvou zavazuje: 

1. Zabezpečit studium žáka podle schváleného školního vzdělávacího programu, který vychází z rámcového 

vzdělávacího programu vydaného MŠMT ČR. 

2. Zabezpečit a připravit maturitní zkoušku, jestliže žák splní podmínky dané zákonem 561/2004 Sb. (školský 

zákon), hlava II - ukončování středního vzdělání ve znění pozdějších předpisů.          

3. V případě, že žák u řádné maturitní zkoušky neuspěje, škola mu podle platných předpisů umožní vykonání 

opravné maturitní zkoušky. V takovém případě je však žák povinen uhradit náklady spojené s vykonáním  

opravné maturitní zkoušky ve výši jedné desetiny ročního školného. 

 

II. 

Žák se bude zúčastňovat vyučování, praxí a školních akcí dle školou stanoveného rozvrhu a ročního plánu, bude 

se  připravovat na vyučování podle pokynů učitelů, bude dbát zásad slušného chování, dodržovat školní řád,     

na výuku bude docházet vhodně, čistě a bez výstředností oblečen a upraven a na veřejnosti bude vystupovat       

v souladu s dobrými mravy tak, aby nepoškodil dobré jméno školy. 

 

III. 

Žák - zákonný zástupce - je povinen řádně platit školné. Školné za školní rok 2015/2016 činí: 

- při platbě za celý školní rok do konce června předcházejícího roku 17 200,- Kč za školní rok. 

- při měsíční platbě do 20. dne předchozího měsíce 1 800,- Kč měsíčně, tj. 18 000,- Kč za školní rok. 

V případě prodlení s platbou školného je škola oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky 

za každý den prodlení. 

Žák nastupující do školy uhradí při zápisu zápisné ve výši 1 000,- Kč a splátku školného na jeden měsíc ve výši 

1 800,- Kč, případně na 1 rok 17 200,- Kč.  

Žák maturitního ročníku uhradí poslední splátku školného nejpozději do termínu konání ústní části maturitní 

zkoušky.  

Studijní pomůcky, potřeby a doporučenou literaturu si zajišťuje žák na vlastní náklady. 

 

IV. 

Výši školného určuje škola na školní rok dopředu a může ho změnit jen tehdy, změní-li se podstatně ekonomické 

podmínky pro provoz školy. 

 

V. 

Zanechá-li žák z jakýchkoliv důvodů studia, zaplacená splátka školného se nevrací. Žák (zákonný zástupce) je 

povinen doplatit školné do konce školního roku, nebude-li zvláště ujednáno jinak. 



VI. 

Žák může zanechat studia po ukončení školního roku. V průběhu školního roku je to možné jen z těchto důvodů: 

závažné onemocnění, změna místa bydliště. V těchto případech se na žáka nevztahuje ustanovení článku V. 

 

VII. 

Žák může být vyloučen ze školy, je-li jeho chování a jednání v příkrém rozporu se školním řádem, dopustí-li se 

vážných mravních poklesků ve škole nebo na veřejnosti, nebo dopustí-li se úmyslné trestné činnosti. Neplnění 

podmínek stanovených touto smlouvou o studiu, může být též důvodem k vyloučení žáka ze školy. V těchto 

případech se na něj plně vztahuje ustanovení článku V. 

 

VIII. 

V průběhu studia poskytuje škola zákonným zástupcům veškeré informace o studiu a docházce žáka do školy. 

Tyto informace bude poskytovat i po dovršení jeho svéprávnosti, bude-li s tím žák souhlasit. 

 

IX. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Má platnost po celou dobu studia. 

Vypovězena může být před dokončením studia jen písemnou formou jak ze strany žáka, tak ze strany školy, 

nastanou-li okolnosti uvedené v odstavci VI a VII. Smlouva může být školou vypovězena též z důvodu 

neprospěchu žáka na konci školního roku, má-li žák nedostatečný prospěch i po opravných zkouškách. 

 

X. 

Žák i jeho zákonní zástupci podpisem této smlouvy o studiu v souladu s § 11 zákona číslo 101/2000 Sb., berou 

na vědomí a souhlasí: 

a) se zařazením osobních údajů žáka, včetně rodného čísla, do databáze školy pro potřeby školy a státních 

orgánů. V případě nezletilého žáka předají zákonní zástupci škole své kontaktní údaje. Dále souhlasí                  

se zařazením fotografie žáka do jeho osobního spisu vedeného školou. Zpracování osobních údajů školou se řídí 

ustanovením § 5 odst. 2, a § 13, zákona číslo 101/2000 Sb., 

b) s opatřeními školy zajišťující základní bezpečnostní standarty žáků, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy, 

spočívající zejména: 

- ve využívání kombinované čtečky otisků prstů FOO7 EM II u vchodu do budovy školy. Žák i jeho zákonní 

zástupci souhlasí s tím, aby do tohoto zařízení byl načten libovolný otisk prstu žáka, který mu umožní v provozní 

době vstup do budovy školy. 

- v umístění kamerového systému na vnějším plášti budovy školy a v jejím hlavním vchodu, který bude 

monitorovat pohyb osob v bezprostředním okolí školy a při vstupu do její budovy.  

Zpracovávání a případné využití kamerového záznamu se řídí zvláštním řádem při respektování ustanovení § 5 

odst.1 písm. e), § 10, § 11 a §13, zákona číslo 101/2000 Sb. 

 

XI. 

1. Pokud by bylo nebo se stalo některé ustanovení této smlouvy neplatné nemá to vliv na platnost ostatních 

ustanovení a ta zůstávají nadále platná. 

 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. 

 

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle pravdivých údajů, vyjadřuje jejich určitou   

a vážně míněnou vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Jihlavě dne 20. dubna 2015 

 

 

 

 

 

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

                                    podpis zákonného zástupce žáka 

 

 

 

 .......................................................                                     .…............................................................... 

RNDr. Ladislav Vítek, ředitel školy                        podpis žáka 


