
VZOR            Smlouva o poskytnutí příspěvku na vzdělávání  

 

Základní škola sv. Voršily v Praze                                                                                                    

Ostrovní 2070/9, 110 00  Praha 1 

IČ: 45246751  

zastoupená ředitelem PhDr. Filipem Roubíčkem 

(dále jen škola) 

a          

Jméno a příjmení zákonného zástupce 

Adresa bydliště zákonného zástupce 

(dále jen zákonný zástupce žáka) 

Jméno a příjmení žáka, datum narození žáka 

(dále jen žák) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 123 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, tuto smlouvu 
o poskytnutí příspěvku na vzdělávání.  

 

Článek I 

Předmět smlouvy 

1. Škola se touto smlouvou zavazuje poskytovat žákovi vzdělávání podle školního vzdělávacího 
programu, a to od školního roku 2020/2021. Školním rokem se pro účely této smlouvy rozumí 
období deseti po sobě jdoucích kalendářních měsíců počínající dnem 1. 9. a končící dnem 30. 6. 

2. Zákonný zástupce žáka se zavazuje podílet se po celou dobu vzdělávání žáka ve škole na úhradě 
nákladů školy formou platby příspěvku na vzdělávání na každý školní rok v níže stanovené výši 
a stanovených termínech.  

3. Škola se zavazuje takto získané prostředky využít ke vzdělávání žáka. O nakládání s těmito 
prostředky bude škola jednou ročně zákonného zástupce žáka informovat. 

 

Článek II 

Doba plnění 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. září 2020 do dne, kdy žák přestane být žákem 
školy podle příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, nejpozději však 
do 30. června 2029. 

2. Žádný z účastníků smlouvy není oprávněn odstoupit od této smlouvy, vypovědět ji, či ji jinak 
jednostranně ukončit z jiných než zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně uvedených v této 
smlouvě, zejména zákonný zástupce není oprávněn tuto smlouvu žádným způsobem jednostranně 
ukončit před splněním veškerých svých závazků vyplývajících mu z této smlouvy. 

 

Článek III 

Výše příspěvku na vzdělávání a způsob platby 

1. Příspěvek na vzdělávání je stanoven ve výši 5 000,- Kč (slovy pět-tisíc-korun-českých) na jedno 
pololetí školního roku (dále jen příspěvek na vzdělávání). Prvním pololetím se pro účely této 
smlouvy rozumí období pěti po sobě jdoucích kalendářních měsíců počínající dnem 1. 9. a končící 
dnem 31. 1. Druhým pololetím se pro účely této smlouvy rozumí období pěti po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců počínající dnem 1. 2. a končící dnem 30. 6. 



2. Příspěvek na vzdělávání je splatný bankovním převodem na účet školy č. 2401571479/2010 
za každé pololetí školního roku: platba příspěvku na vzdělávání za první pololetí příslušného 
školního roku je splatná do 31. 10. daného školního roku a platba příspěvku na vzdělávání 
za druhé pololetí příslušného školního roku je splatná do 31. 3. daného školního roku. Při 
bezhotovostní platbě se jako variabilní symbol použije desetimístný kód ve tvaru 5000+přidělený 
šestimístný kód žáka. Zákonný zástupce žáka bude informován o platbě platebním příkazem. 

3. Příspěvek na vzdělávání se považuje za uhrazený dnem, kdy je příslušná platba (úhrada) připsána 
na bankovní účet školy podle tohoto článku. V případě pozdní platby příspěvku na vzdělávání má 
škola nárok účtovat úrok z prodlení v zákonné výši. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit úrok 
z prodlení bezodkladně na písemnou výzvu školy. 

4. Případné odůvodněné změny výše příspěvku na vzdělávání pro další školní roky budou projednány 
se zástupci Rady rodičů a ve školské radě a všichni zákonní zástupci budou o nich informováni. 

5. Zákonný zástupce žáka může písemně požádat ředitele školy o snížení výše příspěvku na 
vzdělávání, a to při splnění podmínek uvedených ve směrnici o příspěvku na vzdělávání. 
V odůvodněných případech může také požádat o stanovení pozdějšího termínu splatnosti nebo 
o splátkový kalendář. Každá žádost bude posouzena individuálně ředitelem školy. Konečné 
rozhodnutí je pouze na řediteli školy. Do doby konečného rozhodnutí ředitele školy o žádosti je 
zákonný zástupce vázán podmínkami této smlouvy. 

6. Účastníci smlouvy se dohodli, že v případě ukončení vzdělávání žáka ve škole v průběhu školního 
roku nevzniká zákonnému zástupci žáka nárok na vrácení již uhrazeného příspěvku na vzdělávání, 
a to ani částečně. Pokud dojde k ukončení vzdělávání žáka ve škole v průběhu pololetí školního 
roku před splatností příslušné platby příspěvku na vzdělávání, má škola nárok na poměrnou část 
příspěvku na vzdělávání, a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť započatý měsíc příslušného pololetí. 
Tato poměrná část příspěvku je splatná v řádných termínech dle tohoto článku. 

  

Článek IV 

Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze sjednat pouze formou písemných číslovaných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou rozhodnutí ředitele školy 
o splatnosti nebo výši příspěvku na vzdělávání podle článku III. odst. 5. této smlouvy. 

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti od 1. září 2020. 

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, 
a potvrzují ji svými vlastnoručními podpisy. 

4. Zákonný zástupce žáka se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu 
zpracovávaných osobních údajů.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

 

V Praze dne .......................... 

 

 
…………...................................                         …………...................................   
     zákonný zástupce žáka                     škola (PhDr. Filip Roubíček, ředitel) 

 

 

 

 

 

 

 

ZSSV 30-03-2020 


