ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s. r. o.
Školní náměstí 34/1, 318 00 Plzeň,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 4099,
377 387 009; sekretariat@sml.cz; http://www.sml.cz; IZO: 064 353 290; IČ: 491 93 490

SMLOUVA O VÝUCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
uzavřená mezi
ZÁKLADNÍ ŠKOLOU MARTINA LUTHERA, s.r.o., zastoupenou jednatelem Martinem Vršeckým B. A. (dále jen jako „škola“),
a
zákonným zástupcem žáka/žákyně
MATKA

Jméno, příjmení, titul:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní adresa:…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
E-mailová adresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefonní číslo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OTEC

Jméno, příjmení, titul:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní adresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mailová adresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefonní číslo:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je výuka v ……………… ročníku základní školy – žáka/žákyně:

Jméno
Příjmení
Adresa trvalého bydliště
Státní občanství

cizinec s trvalým pobytem v ČR - cizinec bez trvalého pobytu v ČR - občan ČR – Podtrhněte.

II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
ŠKOLA
- zajistí výuku podle Školního vzdělávacího programu Naše cesta,
- zajistí nadstandardní rozsah výuky (včetně časové dotace) v oborech zveřejněných na webových stránkách školy
za předpokladu úhrady školného dle článku III. této smlouvy,
- komunikuje se zákonnými zástupci prostřednictvím systému Škola OnLine, elektronické komunikace, individuálního
setkání, webových stránek školy, informační tabule (úřední desky),
- zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.
ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
- plní zákonnou povinnost o povinné školní docházce,
- respektují Školní řád a Školní vzdělávací program Naše cesta a rozvrh vyučovacích hodin, se kterými se před podpisem
smlouvy seznámili,
- spolupracují při řešení případných vzdělávacích a výchovných potíží žáka/žákyně,
- souhlasí s navýšenou časovou dotací ve vyučování (nadstandardní rozsah výuky),
- berou na vědomí způsob komunikace se školou uvedený shora,

-

informují školu o závažných změnách, které mají vliv na vzdělávací a výchovný proces žáka/žákyně,
zavazují se nahradit v plném rozsahu škody, které žák/žákyně svým chováním a jednáním způsobí,
zavazují se hradit školné v termínu a ve výši podle části III. této smlouvy,
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
III. ÚHRADA ŠKOLNÉHO ZA NADSTANDARDNÍ ROZSAH VÝUKY

Zákonný zástupce žáka/žákyně se zavazuje, že finančně podpoří výchovu a vzdělávání, rozvoj a provoz školy (školné) ve výši
3.200,- Kč/za měsíc.
Za první pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 20. 9. 2020, a to v celkové výši 16.000,- Kč
(3.200,- Kč x 5 měsíců).
Za druhé pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 15. 2. 2021, a to v celkové výši 16.000,- Kč
(3.200,- Kč x 5 měsíců).
Zákonný zástupce žáka/žákyně uhradí příslušnou částku buď převodem na bankovní účet školy číslo 722771309/0800
(variabilní symbol je celé datum narození žáka/žákyně ve formátu RRRRMMDD), nebo v hotovosti na pokladně školy v určených
pokladních hodinách.
V případě neuhrazení školného řádně a včas, pokud nebude dohodnuto jinak, zaniká žákovi/žákyni nárok na poskytování
nadstandardního rozsahu výuky, ze kterého může být vyloučen/a. V takovém případě může být rozvrh žáka/žákyně změněn tak,
aby se dostálo pouze povinné dotace vyučovacích jednotek podle RVP ZV, o čemž budou v dostatečném časovém předstihu
písemně informováni zákonní zástupci žáka/žákyně. Pokud ani do 15 dnů po splatnosti školného neuhradí zákonný zástupce
sjednané školné, či ani se školou nesjednají možnost postupného splácení školného (splátkový kalendář), je zákonný zástupce
povinen uhradit škole smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý měsíc výuky, nebo jeho část, bez ohledu na to, zdali
bude žákovi/žákyni poskytnuta nadstandardní výuky, či nikoli. O uplatnění smluvní pokuty, či o jejím zrušení rozhoduje jednatel
s přihlédnutím k individuálním okolnostem případu. V případě, že nadstandardní rozsah výuky bude nadále poskytován,
povinnost platit školné zůstává bez ohledu na to, zdali je smluvní pokuta uplatňována, či nikoliv.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, přičemž každé smluvní straně náleží jedno.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a uzavírá se v předstihu na celý nadcházející školní rok na základě svobodného
rozhodnutí zákonného zástupce žáka/žákyně.
Smluvní vztah je stvrzen podpisy zákonného zástupce žáka/žákyně a jednatele společnosti, přičemž originál smlouvy vrací
zákonný zástupce žáka/žákyně škole nejpozději do 15. června kalendářního roku; škola vytvoří kopii, která náleží zákonnému
zástupci žáka/žákyně.
Obě smluvní strany Smlouvu o výuce přečetly a souhlasí s jejím obsahem.

V Plzni dne ……………………………………………………………………………

Razítko:

……………………………………………………………………………
Zákonný zástupce žáka/žákyně

…………………………………………………………………….
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.
Martin Vršecký B. A., jednatel

