STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, s. r. o. Frýdek-Místek
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,Oddíl C., vložka 16389.

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁNÍ
(platná pro studenty, kteří zahájili studium po 1. září 2017)
Uzavřená m e z i :
1. Střední škola informačních technologií, s. r. o.
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek
IČO: 25378767
IZO: 060784024
Zastoupená Ing. Oldřichem Hruzíkem, CSc., statutární zástupce
(dále jen škola)
a
2. Plátce školného
Jméno a příjmení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bydliště:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum narození:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Žák
Jméno a příjmení:

yyyyyyyyyyy

Bydliště:

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Datum narození:

yyyyyyyyyyyyyyyyyy

Studijní obor:

34-42-M/01
RVP: Obalová technika
ŠVP: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

Škola se zavazuje poskytnout žákům vzdělání v oborech:
1. 18-20-M/01 Informační technologie-počítačové systémy
2. 18-20-M/01 Informační technologie-počítačové sítě
3. 34-42-M/01 Obalová technika, zaměření počítačová grafika
Náklady na vzdělání jsou hrazeny ze státní dotace a školného, které je stanoveno v této
smlouvě.

I.
1. Výše školného je stanovena na Kč 1.300,-- (tisíc tři sta korun) měsíčně
tj. 13.000,-- Kč za rok, vyjma měsíců července a srpna. V souladu s čl. III. této smlouvy se
tato částka může lišit za každé pololetí příslušného školního roku.
2. V zájmu právní jistoty se smluvní strany dohodly, že stanovená výše školného bude neměnná
po dobu čtyř let s výjimkou míry inflace nad 10% v kalendářním roce vyhlášené Českým
statistickým úřadem. K navýšení školného může dojít pouze od září školního roku
následujícího po datu vyhlášení, a to maximálně o 100,-- Kč za měsíc.
3. Bude-li škola nucena pod vnějším ekonomickým tlakem z prokazatelných příčin zvýšit školné,
bude o tom, po dohodě s Radou školy, informovat plátce školného žáka nejméně jeden měsíc
před tímto opatřením a toto opatření s nimi projedná (maximálně do 5% z roční částky).
4. Plátce školného hradí školné dle čl. I. odst. 1. této smlouvy ve dvou splátkách
(2 x 6.500,-Kč) ve prospěch účtu školy 123337658/0300, variabilní symbol platby – vždy
rodné číslo studenta. Školné lze hradit i hotově na sekretariátu školy.
a) 1. splátka k 15. září za I. pololetí
b) 2. splátka k 15. únoru za II. pololetí
a to tak, že každá splátka je ve výši jedné poloviny částky dle čl. I. odst. 1. této smlouvy.
V případě prodlení plateb jednotlivých splátek školného bude účtováno penále ve výši 0,1%
za každý den prodlení. Penále je splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
Ve výjimečných případech lze sjednat písemně dohodu o měsíčních splátkách.
5. Bude-li plátce školného v prodlení s platbou minimálně za dobu tří měsíců, bude písemnou
formou upozorněn na tuto skutečnost. Nedojde-li k úhradě dlužné částky do 10 dnů od
písemného upozornění, statutární zástupce dá návrh řediteli školy na ukončení studia.

II.
1. Škola se zavazuje vrátit předem zaplacené školné plátci školného v případě, že žák je nucen
zanechat studia ze zdravotních důvodů v souladu se zdravotním posudkem lékaře.
2. Školné za příslušné období se nevrací:
a) ukončí-li žák studium v průběhu roku z jiných důvodů, než které jsou uvedeny
v odstavci 1. tohoto článku
b) byl-li žák ze studia vyloučen pro neplnění studijních povinností či kázeňské přestupky
c) je-li student dlouhodobě nemocen, účastní se odborné praxe nebo jiných
mimoškolních aktivit organizovaných školou.

III.
Určování výše školného je závislé na prospěchu žáka, který svým přístupem k plnění školních
povinností bezprostředně ovlivňuje školné za stanovené období.
1. U studentů prvních ročníků bude snížené školné platit až od 2. pololetí a to podle průměru
známek za 1. pololetí prvního ročníku studia. U skupiny průměru I., II., III. se nesmí objevit
hodnocení dobrý a dostatečný. Při sníženém stupni z chování nemá student nárok na snížené
školné.

Platí pro studenty 1. ročníku:
SKUPINA
I.
II.
III.
V.

STUDIJNÍ VÝSLEDKY

MĚSÍČNÍ ŠKOLNÉ
0 Kč
400 Kč
750 Kč
1300 Kč

1,00 - 1,14
1,15 - 1,28
1,29 - 1,50
1,51 a více

2. U studentů druhých, třetích a čtvrtých ročníků se při určení měsíčního školného za období
prvního pololetí vychází z průměru známek za druhé pololetí předchozího ročníku, při určení
měsíčního školného za období II. pololetí z průměru známek za první pololetí tohoto ročníku.
U skupiny průměru I., II., III. se nesmí objevit hodnocení dobrý a dostatečný. Při sníženém
stupni z chování nemá student nárok na snížené školné.
Platí pro studenty 2. , 3. a 4. ročníku:
SKUPINA
I.
II.
III.
IV.

STUDIJNÍ VÝSLEDKY

MĚSÍČNÍ ŠKOLNÉ
0 Kč
400 Kč
750 Kč
1300 Kč

1,00 - 1,07
1,08 - 1,33
1,34 - 1,63
1,64 a více

IV.
1. Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby žák podle svých schopností svědomitě plnil své
studijní povinnosti v souladu s vnitřním řádem školy, a to po celou dobu studia.
2. Dojde-li vinou žáka ke škodě, která nebyla způsobena v příčinné souvislosti se vzděláváním,
je žák povinen škodu uhradit.
3. Pokud byly žákovi v průběhu studia zapůjčeny učebnice nebo učební pomůcky je povinen tyto
vrátit.
4. Žák bere na vědomí, že získáním plnoletosti je v souladu se zákonem výlučně sám
zodpovědný za veškeré škody, které způsobí svým jednáním. Za účelem zajištění všech
budoucích závazků žáka vyplývajících z titulu jeho odpovědnosti za škodu bere plátce
školného (zákonný zástupce žáka) na sebe vůči škole povinnost, že tyto závazky uspokojí,
jestliže je neuspokojí žák.
5. Škola se zavazuje poskytovat veškeré informace o studijních výsledcích, docházce a kázni
žáka prostřednictvím třídních schůzek, písemným nebo telefonickým sdělením nebo osobním
jednáním. Tyto informace budou poskytnuty pouze plátci školného (zákonnému zástupci žáka)
nebo na základě písemné žádosti orgánům státní správy.
6. Dojde-li k prodlení platby za školné a dlužná částka nebude uhrazena (nejpozději týden před
zahájením ústní maturitní zkoušky), žák nebude ke zkoušce připuštěn.

V.
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, odpovídající době trvání studia žáka na škole.
Smlouva končí dnem, kdy žák ukončil studium v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
případně dle podmínek této smlouvy.

VI.
1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly a svými podpisy stvrzují souhlas s jejím zněním.

Ve Frýdku-Místku dne: XX. X. 2018

……………………………………
podpis plátce školného

