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Smlouva o zajištění výuky 
 

č. 
(dále jen „smlouva“) 

 
uzavřená mezi: 

 
Střední škola knižní kultury, o. p. s. 
IČO: 64947629 
se sídlem Perunova 6, 130 00 Praha 3 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl. O, vložka 4 
zastoupená ředitelkou školy PhDr. Alicí Krýžovou, Ph.D. 

 
(dále jen „škola“) 

 
a 

 
 
jméno a příjmení: 

 
 
rodné číslo: 

 
 
 
bytem: 

 
(dále jen „žák“) 

 
 
 
jméno a příjmení: 

 
 
bytem: 

 

jméno a příjmení 

bytem 
 
jako zákonnými zástupci nezletilého žáka uvedeného výše 
(dále jen „zákonní zástupci“) 

 
1.     Předmět smlouvy 
1.1.  Předmětem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran při studiu žáka ve škole. 

1.2.  Škola je na základě této smlouvy povinna zajistit studium žáka podle platných právních předpisů 
v souladu s učebními plány a učebními osnovami schválenými MŠMT ČR pod č.j. 10616/96-23 a 
zákonní zástupci nebo zletilý žák jsou povinni zaplatit za studium žáka škole platby dle této smlouvy. 

1.3.  Název studijního oboru: Knihkupecké a nakladatelské činnosti, kód oboru: 66-43-M/01. 

 

2.     Délka studia 
2.1.  Studium ve škole je čtyřleté a studium žáka na základě této smlouvy bude zahájeno dne 1. 9. 2018  a 

ukončeno složením maturitních zkoušek v roce 2022 za předpokladu řádného studia žáka. 
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3.     Zápisné 
3.1.  Zápisné činí 1 100 Kč za smluvenou délku studia. Zápisné bylo uhrazeno při podpisu této smlouvy. 

3.2.  Ukončí-li žák z jakéhokoliv důvodu studium před sjednanou dobou, zápisné se nevrací. Zápisné se   
nevrací ani v případě, jestliže žák studium z jakéhokoliv důvodu nezahájí. 

 
4.     Platby 
4.1.  Zákonní zástupci žáka nebo zletilý žák se zavazují platit škole za žáka pravidelně příspěvek na jeho 

studium – školné (dále jen „školné“). 

4.2.  Školné je stanoveno ve výši 22 000 Kč (slovy: dvacetdva tisíc korun českých) za školní rok 2018 
/2019, přičemž tato částka bude platná i pro školní roky následující za předpokladu, že nebude 
postupováno dle odst. 4.5. této smlouvy. 

4.3.  Školné bude hrazeno bezhotovostním převodem na účet školy č. 19-3188190267/0100 vedený u KB 
a.s., variabilní symbol je číslo smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy, a to v měsíčních splátkách 
vždy nejpozději do patnáctého dne příslušného měsíce.  Školné může  být hrazeno čtvrtletně – do 
patnáctého dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí, pololetně – do patnáctého dne prvního měsíce 
příslušného pololetí nebo jednorázově za celý školní rok do 15. září příslušného kalendářního roku, 
přičemž rozhodné datum je datum odepsání z účtu plátce. 

4.4.  Škola poskytne slevu na školném uvedeném v odst. 4.2. této smlouvy: 

a)   ve  výši  5  %  v  případě,  že  bude  školné  uhrazeno  na  celý  školní  rok  nejpozději  do  15.  září 
příslušného školního roku, nebo 

b)   ve výši 2 % v případě, že platba na celé příslušné pololetí bude uhrazena do 15. září prvního 
pololetí, resp. 15. února druhého pololetí. 

4.5.  Zákonní zástupci žáka nebo zletilý žák berou na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li ke zvýšení nákladů 
nutných na studium žáka, je škola oprávněna zvýšit školné. Důvody zvýšení školného a novou výši 
školného oznámí škola zákonným zástupcům žáka písemně, a to alespoň 30 kalendářních dnů před 
začátkem školního roku, jehož se zvýšení týká. Zákonní zástupci žáka jsou oprávněni od této smlouvy 
odstoupit ve lhůtě dvaceti kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o zvýšení školného, bude-li 
školné zvýšeno o více než 20 % s tím, že v tomto případě se tato smlouva ruší s účinky ke dni doručení 
oznámení o odstoupení od této smlouvy. 

4.6.  Smluvní strany se dohodly,  že zákonní zástupci žáka nebo zletilý žák uhradí škole níže uvedené 
náklady uvedené v bodě a) až c).  
a) Vystavení duplikátu vysvědčení – 100 Kč 

b)  Vystavení duplikátu studijního průkazu – 100 Kč 

c)  Zhotovení duplikátu klíčku od šatní skříňky – 100 Kč 
4.8.  Budou-li zákonní zástupci nebo zletilý žák v prodlení se zaplacením školného nebo jiných plateb dle 

této smlouvy, jsou povinni zaplatit škole smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné částky za každý i 
započatý měsíc prodlení. 

4.9.  Školné nezahrnuje náklady žáka spojené s pořizovacími náklady studijních pomůcek s výjimkou těch, 
které budou školou zapůjčeny, dále nezahrnuje stravné a jiné náklady určené školou k jejich úhradě. 

4.10. V případě prodlení se zaplacením školného o více než 30 dní je škola oprávněna od této smlouvy 
odstoupit s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení. 

 
5.     Vyloučení ze studia 
5.1.  Škola je oprávněna vyloučit žáka ze studia z těchto důvodů: 

a)     pro neprospěch, a to ke konci školního roku; 

b)     nezúčastní-li se žák vyučování po dobu delší než pět vyučovacích dnů a zákonní zástupci nebo 
zletilý  žák  k písemné  žádosti  ředitele  školy  nedoloží  důvody  nepřítomnosti . 
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c)     pro opakovaná méně závažná porušení řádu školy přes písemné upozornění, 

d)     pro porušení řádu školy zvlášť hrubým způsobem. 

5.2.  O vyloučení žáka ze studia rozhoduje ředitel školy s přihlédnutím ke stanovisku pedagogické rady a o 
tomto vyloučení písemně vyrozumí zákonné zástupce nebo zletilého žáka. 

 
6.     Ukončení smlouvy 
6.1.  Žák přestává být žákem školy dnem: 

a)     ukončení studia, 
b)     doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy z důvodů v této smlouvě uvedených, 

c)     nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení ze studia dle čl. 5, 

d)     kdy bylo doručeno písemné oznámení zákonných zástupců nebo zletilého žáka o zanechání studia, 

e)     uplynutí výpovědní lhůty, byla-li smlouva vypovězena z důvodů uvedených v této smlouvě. 

6.2.  Zákonní zástupci nebo zletilý žák jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, a to 
z jakéhokoliv  důvodu  a  kdykoliv  v době  platnosti  této  smlouvy.  Touto  výpovědí  zaniká  smlouva 
koncem měsíce, ve kterém byla výpověď doručena škole. 

 
7.     Praxe 
7.1.  Škola zajišťuje žáku v rámci studia odbornou praxi v knihkupectvích,  nakladatelstvích a dalších 

institucích knižní kultury a obchodu, během níž žáci vykonávají různé činnosti stanovené školním 
vzdělávacím programem. Povinností žáka je absolvovat praxi v rozsahu stanoveném učebním plánem a 
řídit se po celou dobu praxe pracovním řádem platným v místě konání praxe a školním řádem. 

7.2.  Nezúčastní-li se žák praxe ze závažných důvodů, nahradí ji ve volném čase po dohodě s vedoucím 
praxe a koordinátorkou praxe. 

7.3.  Bude-li praxe žáka ukončena z důvodu porušování/ení pracovního řádu ze strany žáka, není škola již 
povinna zajistit praxi na jiném pracovišti. V tomto případě jsou zákonní zástupci nebo zletilý žák 
povinni zajistit si praxi samostatně. 

 

8.     Další ujednání 

8.1.  Zákonní zástupci berou na vědomí a souhlasí s tím,  že se žák může pohybovat  bez pedagogického 
dohledu v době výkonu praxe na pracovišti, v době rozchodu na výletě nebo exkurzi. 

8.2.  Zákonní zástupci nezletilého žáka se zavazují na vyzvání ředitele školy osobně se zúčastnit projednání 
závažných otázek týkajících se studia žáka. 

8.3.  Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit, aby nezletilý žák řádně docházel do školy. 

8.4. Zákonní zástupci nebo zletilý žák se zavazují bezodkladně informovat školu o změně zdravotní 
způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv 
na průběh studia žáka na škole. 

8.5.  Zákonní zástupci a zletilý žák prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámili se školním 
řádem školy. Tento školní řád je škola oprávněna aktualizovat, přičemž účinky vůči zákonným 
zástupcům a žáku bude mít od okamžiku jejich seznámení se s  tímto zněním. 

8.6.  Zákonní zástupci žáka nebo zletilý žák jsou povinni bez zbytečného odkladu sdělit škole změnu adresy 
trvalého bydliště, telefonního čísla a dalších pro školu důležitých skutečností, pokud k nim dojde. 

8.7.  Škola se zavazuje, že na vlastní náklady pojistí žáka pro případ úrazu ve škole, popř. na exkurzích  
dle platných právních předpisů. 

 
9.     Závěrečná ujednání 
9.1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma 

smluvními stranami. 
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9.2.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí 
a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a nikoliv 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro jednoho z účastníků. 

 

 
 
V Praze dne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.                                                            žák 
ředitelka školy 

 
 
 
 
 
 

zákonní zástupci žáka 


