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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁNÍ 

 

Uzavřená mezi: 

A. Střední škola informačních technologií, s. r. o. 

Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 

 IČO: 25378767 

 IZO: 060784024 

Zastoupená Ing. Oldřichem Hruzikem, CSc., statutární zástupce 

 (dále jen škola) 

a 

B. Plátce školného  

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________________ 

Bydliště: ___________________________________________________________________________

 Datum narození: _____________________________________________________________________ 

 

 

Žák   

Jméno a příjmení:              

Bydliště:    

      

Datum narození:   

  

 

Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 18-20-M/01  Informační technologie 

                                                                              Programování - internet věcí 

                                                       

                             

                 

 

Škola se touto smlouvou zavazuje poskytnout žákovi, který byl přijat ke studiu výše uvedeného čtyřletého oboru 

zakončeného maturitní zkouškou, vzdělání v denní formě studia. Náklady na vzdělání jsou hrazeny ze státní 

dotace dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění pozdějších předpisů a ze školného dle této smlouvy.  
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I. 

 

1. Výše školného je stanovena na 1.500,- Kč (tisíc pět set korun) měsíčně, vyjma měsíců července a srpna,  

tj. 15.000,-Kč za školní rok. Výše školného dle předchozí věty může být ovlivněna průměrným prospěchem 

žáka v souladu s čl. III  této smlouvy. Pro vyloučení nejasností je konstatováno, že z důvodu takové možnosti 

ovlivnění výše školného, se výše školného může v průběhu studia měnit, a to vždy na pololetní bázi. Žák, 

respektive plátce školného, je povinen pro určení správné výše školného hlídat průměr známek za předchozí 

rozhodné pololetí. Škola žákovi, respektive plátci školného, správnou výši školného neoznamuje. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že výši školného nelze po dobu trvání standardní délky studia měnit s výjimkou 

uvedenou v odstavci 3 tohoto článku. 

 

3.  Škola je oprávněna v průběhu studia výši měsíčního školného jednostranně navyšovat, a to o přírůstek 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým 

úřadem za předcházející kalendářní rok. Zvýšení školného dle předchozí věty je platné od počátku školního 

roku začínajícího v kalendářním roce, ve kterém došlo ke zveřejnění míry inflace a k oznámení o navýšení 

měsíčního školného plátci školného. Oznámení musí obsahovat míru inflace a novou měsíční výši školného. 

Využije-li škola možnosti navýšení měsíčního školného dle tohoto odstavce, bude o tom, po dohodě se 

Školskou radou, informovat plátce školného nejméně jeden měsíc před začátkem školního roku, jehož se 

opatření týká. 

 

4. Plátce školného hradí školné dle čl. I. odst. 1. této smlouvy ve dvou splátkách ve prospěch účtu školy  

123337658/0300, variabilní symbol platby – vždy rodné číslo žáka. Pro přehlednost platby je plátce 

školného povinen do zprávy pro příjemce uvést třídu a jméno žáka, za kterého je školné hrazeno. Školné lze 

hradit i hotově na sekretariátu školy.  

 

 Splatnost školného je následující: 

a) do 15. září za I. pololetí, 

a) do 15. února za II. pololetí, 

 

a to tak, že každá splátka je ve výši jedné poloviny částky ročního školného dle čl. I. odst. 1. této smlouvy.  

 

5. Bude-li plátce školného v prodlení s platbou školného po dobu delší než dva měsíce od jeho splatnosti dle 

odst. 4 tohoto článku, bude na tuto skutečnost upozorněn. Nedojde-li k úhradě dlužné částky do 10 dnů  

od upozornění, bude uplatněn článek III., odstavec 3 písm. d) této smlouvy.  

 

6. V případě distanční či kombinované výuky nezaniká plátci školného povinnost platit školné dle této 

smlouvy. 

 

II. 

 

1. Škola se zavazuje vrátit plátci školného poměrnou část předem zaplaceného školného v případě, že žák je 

nucen zanechat studia ze zdravotních důvodů v souladu se zdravotním posudkem lékaře. 

 

2. Předem zaplacené školné 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 žák dlouhodobě nemocen, účastní se odborné praxe nebo jiných mimoškolních aktivit 

organizovaných školou. 

 

 

 

 



3 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Střední škola informačních technologií, s.r.o., Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, 738 01          IČO: 25378767 
 +420 595 172 000                    skola@ssinfotech.cz 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 16389. 

 

www.ssinfotech.cz 

III. 

 

Výše školného dle čl. I odst. 1 této smlouvy je ovlivnitelná průměrným prospěchem žáka, který svým přístupem 

k plnění školních povinností bezprostředně ovlivňuje školné za následující pololetní období – tzv. motivační 

školné. Systém pro stanovení motivačního školného je následující:  

 

1.  Plátce školného za žáka prvního ročníku  uhradí splátku  školného za 1. pololetí školního roku 2023/2024  

v plné  výši, tj. 7.500 Kč. Nárok na snížené  měsíční školné  může vzniknout od 2. pololetí,   a to v závislosti 

na průměru známek  za 1. pololetí prvního ročníku studia. Vztah průměru známek a výše školného je uveden  

v odst. 3 tohoto článku. 

 

2. U žáka druhého, třetího a čtvrtého ročníku se pro snížení měsíčního školného v období 1. pololetí vychází 

z průměru známek za 2. pololetí předchozího ročníku. Pro určení měsíčního školného v období 2. pololetí se 

vychází z průměru známek za 1. pololetí aktuálně studovaného ročníku. Vztah průměru známek a výše školného 

je uveden v odst. 3 tohoto článku. 

 

3. Žák nemá nárok na snížení výše školného přesto, že jeho studijní výsledky dosahují průměru známek 

1,00 – 1,50, v případě, že: 

 

a) je ve sledovaném klasifikačním období hodnocen stupněm „dobrý, dostatečný a nedostatečný“ z jakéhokoliv 

předmětu; 

b) není klasifikován ze všech předmětů, které jsou určeny školním vzdělávacím programem příslušného oboru 

(výjimku tvoří uvolnění z tělesné výchovy);  

c) žák obdrží snížené hodnocení z chování nebo je mu uděleno jakékoli z výchovných opatření, která obsahují 

ustanovení školního řádu; 

d) se dostane do prodlení s úhradou školného po dobu delší než dva měsíce od data splatnosti školného uvedené 

v čl. I. odst. 4 této smlouvy  

 

Jednotné parametry motivačního školného jsou platné pro všechny ročníky všech oborů vzdělání 

 Skupina prospěchu 

 Studijní výsledky – průměr 

známek  Výše měsíčního školného 

 I.  1,00               0 Kč 

 II.  1,01 -  1,28         500 Kč 

 III.  1,29  -  1,50       1000 Kč 

 IV.  1,51  a  více       1500 Kč 

 

IV. 

 

1. Plátce školného prohlašuje, že bude v průběhu studia žáka, za kterého školné platí, motivovat ke svědomitému 

plnění studijních povinností. 

 

2. Žák je povinen vrátit veškeré učebnice či jiné učební pomůcky, které mu byly během studia vypůjčeny. 

 

3. Žák a plátce školného berou na vědomí, že žák je v souladu s právními předpisy odpovědný za jím 

způsobenou škodu a má povinnost k náhradě takto vzniklé škody. Za účelem zajištění všech budoucích závazků 

žáka vyplývajících z titulu jeho odpovědnosti za škodu způsobenou škole, se tímto plátce školného zavazuje, že 

škodu v plném rozsahu nahradí, nenahradí-li ji žák. 

 

4. 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 zákonnému zástupci žáka i plátci školného (pokud jím není zákonný zástupce) 

nebo na základě písemné žádosti orgánům státní správy.  
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V. 

 

1. Osobní údaje plátce školného uvedené v této smlouvě zpracovává škola v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou odpovídající době trvání studia žáka na škole.  

 

3.  Smluvní vztah mezi účastníky smlouvy zaniká: 

a)   ukončením vzdělání žáka, 

b)   písemnou výpovědí smlouvy ze strany zákonného zástupce, tj. přestupem žáka na jinou školu, 

c)    nemožností plnění smlouvy ze strany školy (zánik školy či oboru), 

d)   dohodou smluvních stran. 

  

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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

             Ing. Oldřich Hruzik, CSc.                                plátce školného 

                  statutární zástupce školy 

 

 


