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Soukromá základní škola a mateřská škola Adélka, o. p. s. 

škola s principy globální výchovy 

Meclov, část Mašovice 5, 346 01 Horšovský Týn 

IČO 25221272 

__________________________________________________________________________ 

 

SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADÉLKA, 

obecně prospěšná společnost 

založená Mgr. Vladislavem Halíkem a Mgr. Michaelou Halíkovou,  

zastoupená ředitelem společnosti Mgr. Vladislavem Halíkem 

(dále jen „ZÁKLADNÍ ŠKOLA“) 

na straně jedné a 

 

PAN/PANÍ ............................................................   nar.  ................................. 
 

  bytem ......................................................................  tel.  .................................. 

 

na straně druhé, jako zákonný zástupce 

(dále jen "RODIČE") 

 

ŽÁKA .....................................................................  r. č.  ................................. 

 

(dále jen "ŽÁK"), uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku,  

ve smyslu platného občanského zákoníku tuto 

 

S M L O U V U 

 

I. 

 
1. Tato smlouva vychází z obecně závazných právních předpisů upravujících problematiku 

základního školství v České republice, především zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Základní škola poskytuje základní vzdělání, připravuje žáky na další studium a praxi ve 

smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a 

poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou a ekologickou výchovu žákù. 

 

II. 

 
Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých se základní škola zavazuje 

umožnit žáku získání úplného základního vzdělání. 

 

III. 

 
1.  Základní škola zajišťuje úhradu nákladů na: 

     a/  provoz základní školy 

     b/  zajištění kvalifikovaného pedagogického sboru 
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     c/  pomocný personál a nezbytné administrativní síly 

     d/  prostory a vybavení základní školy 

     e/  provoz školní družiny 

 

2.  Základní škola nehradí: 

     a/  dopravní výdaje žáků 

     b/  stravné 

     c/  náklady na školy v přírodě, lyžařské a jiné výcvikové kurzy a zájezdy 

     d/  náklady na exkurze mimo rámec školy 

     e/  učebnice, sešity a jiné pomůcky individuální povahy 

 

IV. 
 

1. Rodiče se zavazují přispívat základní škole na úhradu nákladů na vzdělávání formou 

školného, které je stanoveno na 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) ročně, pokud 

se nejedná o žáka individuálně vzdělávaného podle § 41 školského zákona. 

 

2. Školné se hradí bezhotovostně na běžný bankovní účet školy číslo 760942359/0800 vedený 

u České spořitelny, a.s. U platby je třeba uvést dohodnutý variabilní symbol.  
 

3. Školné je možné uhradit: 

- jednorázově jednou splátkou nejpozději do 15. srpna před zahájením nového školního roku; 

- pololetně dvěma splátkami a to: 

  a) první splátkou nejpozději do 15. srpna před zahájením nového školního roku; 

  b) a druhou splátkou zbývající část školného ve stejné výši do 15. ledna příslušného školního 

      roku; 

- deseti měsíčními splátkami, které jsou splatné vždy k 15tému dni předcházejícího měsíce, 

kdy první splátka je nejpozději do 15. srpna před zahájením nového školního roku. 

 

4. V závislosti na počtu splátek základní škola poskytuje slevu školného následovně: 

- v případě úhrady ročního školného jednou splátkou základní škola poskytuje slevu ve výši 

3.000,- Kč na jednoho žáka; 

- v případě úhrady ročního školného dvěma splátkami základní škola poskytuje slevu ve výši 

2.000,- Kč na jednoho žáka.  

 

5. Základní škola poskytuje také slevu školného žákům, kteří mají na škole sourozence. Tato 

sleva činí 25 % školného, které je stanoveno podle odstavce 1 bodu IV. této smlouvy. Sleva 

se poskytuje na každého sourozence. V tomto případě však již není možné poskytnout slevu 

školného dle odstavce 4, pokud nebude dohodnuto jinak.  

 

6. Rodiče žáka individuálně vzdělávaného podle § 41 školského zákona se zavazují přispívat 

základní škole na úhradu nákladů formou školného v částce 2.500,- Kč (slovy dva a půl tisíce 

korun českých) ročně. Tuto částku je nutno poukázat na běžný bankovní účet číslo 

760942359/0800 (variabilní symbol = rodné číslo žáka) a to ve dvou splátkách, nebude-li 

stanoveno jinak, první ve výši 1.250,- Kč (slovy jeden tisíc dvě stě padesát korun českých) 

nejpozději do 15. srpna před zahájením nového školního roku, zbývající část školného ve 

stejné výši nejpozději do 15. ledna příslušného školního roku. 

 

7. Rodiče se zavazují přispívat základní škole na úhradu nákladů družiny, jestliže ji žák 

využívá. Úhrada nákladů družiny činí 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za rok a pro 
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úhradu platí obdobně odstavce 2 a 3. Slevy podle odstavce 4 a 5 článku IV. smlouvy škola na 

úhradu nákladů družiny neposkytuje.  

8. Nebude-li školné uhrazeno řádně a včas, jsou rodiče povinni zaplatit poplatek z prodlení ve 

výši 50,- Kč za každý započatý týden prodlení. 

 

9. V případě, že školné nebude uhrazeno nejpozději do třiceti dnů po době splatnosti, tj. po 

termínech uvedených v odstavci číslo 3 článku IV. smlouvy, tato smlouva zaniká, nebude-li 

dohodnuto jinak. 

 

10. Částka představující školné a úhradu nákladů družiny, respektive její část, se po 

vypovězení či zániku smlouvy nevrací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro případ 

zániku smlouvy z důvodu nemožnosti plnění se postupuje režimem podle ustanovení platného 

občanského zákoníku. 

 

11. Smluvní strany sjednávají roční automatický nárůst školného a úhrady nákladů družiny o 

míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Školné 

a úhrada nákladů družiny za školní rok 2019/2020 a školní roky následující se tedy navýší 

vždy o tolik procent, o kolik procent bude zjištěna na území ČR v předcházejícím 

kalendářním roce míra inflace. 

 

12. Ustanovení předchozích odstavců nevylučují možnost individuální dohody smluvních 

stran o úpravě výše školného. 

 

V. 

 
Žák, respektive jeho rodiče, odpovídají základní škole za škodu, která jím byla 

způsobena zaviněně a jejíž plnění bude pojišťovnou odmítnuto. 

 

VI. 

 
Rodiče mají právo být základní školou průběžně seznamováni s prací a výsledky žáka, 

výchovně-vzdělávacím programem základní školy a se stavem vybavenosti školy výukovými 

pomůckami a technikou, která je nutná při vytváření profilu žáka. Rodiče mají právo navštívit 

školu i během vyučování. 

VII. 

 
Pokud žák nebude respektovat Školní řád nebo pokud bude hrubým způsobem napadat 

své spolužáky, budou kontaktováni jeho rodiče. Jestliže se chování žáka podstatně nezlepší, 

má pedagogická rada školy právo tuto smlouvu anulovat a žáka vyloučit. 

 

VIII. 

 
1. Veškeré vztahy přesahující rámec této smlouvy budou přednostně řešeny vzájemnou 

dohodou obou smluvních stran. 

 

2. Podpisem této smlouvy stvrzují rodiče jako zákonní zástupci nezletilého žáka ve smyslu 

Zákona o rodině ČR, že došlo k dohodě o výchově a vzdělání dítěte způsobem ve smlouvě 

a v koncepci základní školy uvedeným. 
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3. Smluvní vztah mezi účastníky této smlouvy zaniká v následujících případech: 

     a/  ukončením řádného devítiletého základního vzdělání 

     b/  písemnou výpovědí ze strany rodičů, nejpozději vždy k 31. 5. příslušného roku 

     c/  nezaplacením školného ve smyslu článku IV. odst. 4 této smlouvy 

     d/  nemožností plnění 

     e/  dohodou 

     f/   rozhodnutím pedagogické rady ve smyslu článku VII. této smlouvy 

 

IX. 

 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a je uzavírána na 

dobu studia žáka na základní škole. 

 

2. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky přijatými oběma smluvními stranami. 

 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom. 

 

 

 

V Mašovicích dne  ....................................... 

 

 

 

 

 

 

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

zákonný zástupce žáka                                                                                 ředitel školy 


