STŘEDNÍ ŠKOLA JERONÝMOVA ČESKÉ BUDĚJOVICE, s.r.o.
JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
tel.: 386 354 440, 380 422 290
kadeřnictví: 380 422 292
e-mail: svepes@skolacb.cz
www.skolacb.cz

SMLOUVA O VÝUCE
I. Smluvní strany
Na straně jedné:
Střední škola Jeronýmova České Budějovice s.r.o., Jeronýmova 28/22 Č. Budějovice, 370 01 (dále jen škola)
Zastoupená:

PhDr. Alenou Švepešovou

Na straně druhé:

Ţák:

____________________________

______________________

(jméno a příjmení)
zastoupený zákonným zástupcem:

Bytem:

(datum narození)
______________________________
(jméno a příjmení)
Tel./Email:

II. Závazky školy
1. Zajistí výuku v rámci schváleného školního vzdělávacího programu MŠMT ČR _______________________________,
ukončené ______________________, dle platné vyhlášky MŠMT ČR.
2. Zajistí konzultace v případě potřeby a zájmu ţáka.
3. Nad rámec výuky zajistí nepovinné vyučovací předměty - dle zájmu ţáků. Náklady spojené s touto výukou budou
hrazeny zákonným zástupcem ţáka/ţákem nad rámec školného.
4. V případě výukových a výchovných problémů ţáka neprodleně informuje zákonného zástupce.
5. Zajistí přístup k informacím a rozhodnutím školy v elektronické či písemné podobě.

III. Závazky zákonného zástupce, žáka
Zodpovídá za pravidelnou docházku ţáka do výuky a přípravu na ni.
V případě nepřítomnosti ve výuce - omlouvá ţáka nejpozději do 3 dnů na telefonním čísle 386 354 440.
Informuje školu v případě změny bydliště.
Zajistí hrazení školného, vţdy do 25. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující (10 splátek/rok).
První platbu školného je moţno uhradit do 5. září
Formy plateb:
a) na účet u Raiffeisenbank České Budějovice, číslo účtu 606467641/5500,
variabilní symbol = rodné číslo ţáka
b) na účet u České spořitelny, a.s., číslo účtu 5724030339/0800, var. symbol = rodné číslo ţáka
c) v hotovosti/platební kartou v kanceláři školy, ul. Jeronýmova 28/22, Č. Budějovice
5. Ţák se řídí řádem školy.
6. Zúčastňuje se školou organizovaných třídních schůzek.
1.
2.
3.
4.

IV. Školné
1. Školné je stanoveno za povinné vyučovací předměty podle pololetních studijních výsledků; na pololetí následující (t.j.
II. pololetí 9. třídy ZŠ na I. pololetí I. ročníku atd.)
a) prospěl s vyznamenáním
bez školného
b) průměrný prospěch do 1,50 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován
v řádném termínu)
300,- Kč /měsíc
c) průměrný prospěch do 2,00 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován
v řádném termínu)
600,- Kč /měsíc
d) průměrný prospěch 2,01 - 2,50 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu)
900,- Kč/měsíc

2.
3.
4.

5.
6.

e) průměrný prospěch do 2,50 (bez klasifikace nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu)
1200,- Kč/měsíc
f) průměrný prospěch 2,51 a více (dále ţáci, kteří mají průměrný prospěch niţší neţ 2,51, ale jsou klasifikováni
známkou nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu)
1400,- Kč/měsíc
g) školné při přestupu, či dodatečném přijetí v průběhu školního roku musí být uhrazeno v den nástupu.
h) V případě, ţe ţák není v pololetí klasifikován v řádném termínu, vykoná zkoušku (za poplatek 500,- Kč/zkoušku),
pokud ředitelka školy na základě ţádosti nestanoví jinak. Při platbě více zkoušek je platba stanovena najednou před
konáním první zkoušky. Školné na další pololetí je stanoveno v plné výši.
V případě prodlevy z platby školného doporučujeme sepsat písemnou dohodu o splátkovém kalendáři plateb. Tato
dohoda můţe být na základě ţádosti průběţně upravována s ohledem na výši splácené částky.
Zákonný zástupce a ţák souhlasí se zaplacením penále 10 % z dluţné částky přesahující 2000 Kč.
Nedodrţení dohody o splátkovém kalendáři je povaţováno za hrubé porušení smlouvy o výuce a je předmětem šetření
valné hromady školy. S projednáním výše uvedeného porušení smlouvy je spojen jednorázový administrativní poplatek
200 Kč. Takové šetření můţe být prováděno opakovaně a na jeho projednání je pozván ţák nebo jeho zákonný
zástupce. Pokud ţák nebo zákonný zástupce na pozvání nereaguje, šetření můţe proběhnout 5 pracovních dní od zaslání
pozvánky na datovou schránku nebo emailovou adresu zadanou v databázi školy.
Valná hromada školy můţe na základě ţádosti dluţníka rozhodnout o zrušení administrativního poplatku.
Škola si vyhrazuje právo zvýšit školné. Změna školného bude oznámena plátci nejpozději jeden měsíc předem.

V. Odstoupení od smlouvy
1. V případě neplnění závazků v bodě II., III. a IV této smlouvy, mohou obě smluvní strany okamţitě odstoupit od
smlouvy.

VI. Ochrana žáků před negativními jevy
Zákonný zástupce a ţák souhlasí s opatřeními pro ochranu ţáků před negativními jevy.
1. Škola je vybavena kamerovým systémem umístěným na chodbách a dvoře areálu. Záznam je vyuţíván pouze při
mimořádných událostech v souladu s ochranou osobnosti.
2. Škola zajišťuje vstup do areálu elektronicky. Kaţdý ţák je povinen se zaevidovat při příchodu a odchodu. Evidence
slouţí k přehledu docházky a zamezení přístupu cizích osob do školy. Evidence se provádí evidenční kartou. Její
hodnota je 100,- Kč (uhradí ţák). Vstup do školy je rovněţ moţný nahrát prostřednictvím studentské karty ISIC (dle
platného ceníku ISIC). Předávání karty jiné osobě je zakázáno. Případnou ztrátu je ţák povinen nahlásit vedení školy.
3. Ţáci mohou v polední pauze a při volné vyučovací hodině opustit areál školy. V této době škola nezodpovídá za
bezpečnost ţáků.
4. Při přesunu ţáků na výuku mimo areál školy dbají ţáci pokynů v řádu školy, případně pokynů pedagoga.
5. Vedení školy můţe při důvodném podezření testovat ţáka na drogy a alkohol. Test je prováděn anonymně a výsledky
nebudou zveřejněny. Testy jsou orientační.

VII. Časové omezení smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od

do

VIII. Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnost dnem podpisu smluvních stran.
Obě smluvní strany prohlašují, ţe tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle.
V Č. Budějovicích, dne
Za SŠJ Č. B., s. r. o.

………………………

Ţák

Zákonný zástupce

...……………

……………………

