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Smlouva o vzdělávání, stanovení a úhradě úplaty za vzdělávání žáka uzavřena podle ust. § 51 občanského zákoníku v platném 

znění a v souladu s § 44 a násl. zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

 

Smluvní strany: 
Základní škola Hučák (dále jen ZŠ Hučák) 
Lochenice 83, 503 02 IČO: 04770731 účet školy č.  4770731000/2010 
zastoupená ředitelem školy Mgr. Janem Sýkorou, jan.sykora@hucak.cz , 777 838 567 
(dále jen škola) 
a 
vzdělávaný/á   žák/žákyně 
Jméno a příjmení:  ……….……………………………………………………… r.č.:  ..................................................................……………… 

Bydliště:  ………………………………………………….....………......  místo narození: …………………………………………….……………… 

Zastoupený/á zákonným zástupcem: 

 Jméno a příjmení:  ……………………………….......................................... Vztah k žákovi/žákyni    …………………………………. 

 trvalé bydliště (v případě, že je odlišné od bydliště žáka)………………………………………………………………………………………… 

uzavírají 
 SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

 (dále jen „smlouva“) 

Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je spolupráce při zabezpečení výuky žáka a stanovení podmínek vzdělávání žáka na ZŠ Hučák a stanovení 
úplaty za vzdělávání. 
Touto smlouvou se za dále uvedených podmínek škola zavazuje zabezpečit základní vzdělávání žáků v souladu se školským 
zákonem č.561/2004 Sb. a podle Rámcového vzdělávacího programu v souladu, s nímž je vypracován Školní vzdělávací program 
(dále jen jako „vzdělávání“). 
Obě smluvní strany berou na vědomí, že trvání právního vztahu založeného touto smlouvou je podmínkou vzdělávání žáka ve 
škole.  

Článek I. Úvodní prohlášení 
ZŠ Hučák, IČO: 04770731, je na základě Rozhodnutí MŠMT řádně zaregistrovaným subjektem v Rejstříku škol a školských zařízení 
MŠMT a je oprávněna poskytovat základní vzdělání dle školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění. Školním rokem je období 
od 1.září daného kalendářního roku do 31.srpna následujícího kalendářního roku (dále jen „školní rok“). 

 
Zákonný zástupce žáka/žákyně je otec, matka či jiná osoba, která je určena soudem dítě zastupovat. Zákonný zástupce žáka má 
zájem o vzdělávání svého dítěte v ZŠ Hučák za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

 

Článek II. Úplata za vzdělávání žáka a její úhrada 

1. Úplata za vzdělávání žáka činí částku, která je stanovena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a to 
předpisem školného na příslušný školní rok, publikovaném na internetových stránkách www.hucak.cz 

2. Částka stanovená v předchozím odstavci je splatná převodem na bankovní účet ZŠ Hučák a to nejpozději do 15 . 
každého měsíce, ve kterém probíhá vzdělávání dítěte, ve dvou splátkách, či v jedné roční splátce. 

 

 

Článek III. Práva a povinnosti smluvních stran 
Vnitřní chod školy je dán organizační strukturou, organizačním řádem, školním řádem, vnitřními směrnicemi a ostatními 
nařízeními. Žák/žákyně, zákonní zástupci a zaměstnanci školy jsou povinni se řídit těmito pokyny a nařízeními.  

Povinnosti školy: 
1. Škola se zavazuje dodržovat dohodnuté smluvní podmínky v souladu s platnými právními předpisy. 
2.  Škola se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a vnitřní směrnicí 

GDPR. 

Práva školy: 
1. Škola má právo být řádně a komplexně informována o zdravotním či psychickém stavu žáka/žákyně, který souvisí se 
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vzděláváním. 
2. Škola má právo vypovědět smlouvu o poskytování vzdělávání po předchozím projednání na pedagogické radě, a to z důvodů 

závažného či opakovaného porušení školního řádu žákem.  
3.  Škola má dále právo vypovědět smlouvu o poskytování vzdělávání v případě prodlení se zaplacením školného trvajícím déle 

než šedesát dnů. 
4. V případě vypovědění smlouvy podle bodu 2.-3. skončí smluvní vztah ke konci následujícího měsíce po doručení rozhodnutí 

školy rodičům. Školné se vrací za měsíce, v kterých již žák/žákyně nejsou žáky školy. 

 

Povinnosti zákonného zástupce: 
1. Zákonný zástupce je povinen seznámit se školním vzdělávacím programem a s platným školním řádem před zahájením výuky 

ve škole. 
2. Zákonný zástupce se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy. 
3. Zákonný zástupce se zavazuje spolupracovat se školou na řádném a kvalitním vzdělávání dětí, a to zejména účastí na třídních 

schůzkách, vzdělávacích seminářích a akcích školy. 
4. V případě, že žák/žákyně poškodí majetek školy či třetí osoby během pobytu ve škole a při školních akcích ve škole I mimo 

školu a škoda není uhrazena z pojistky školy, se zákonný zástupce zavazuje uhradit vzniklou škodu v plné výši. 
5.   Zákonný zástupce má povinnost řádně a včas plnit své finanční závazky vůči škole. 

 

Práva zákonného zástupce: 
1. Zákonný zástupce má právo být průběžně informován o prospěchu a chování žáka/žákyně pravidelně na třídních schůzkách 

pravidelně. Pokud si to situace vyžádá, tak i v mimořádném termínu. 
2.   Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se k výši školného. 
3. Zákonný zástupce má právo vypovědět smlouvu bez uvedení důvodu. V tomto případě skončí smluvní vztah na konci měsíce, 

který následuje po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, pokud ve výpovědi není uveden jiný termín. Školné se 
vrací za nedočerpané měsíce následující po tomto datu, pokud bylo uhrazeno předem. 

 

V. Doba trvání smlouvy a možnosti jejího ukončení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 
2. Smlouva se uzavírá na dobu povinné školní docházky žáka/žákyně na základní školy. 
3. Před ukončením povinné školní docházky na základní školu je možno tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních 

stran nebo písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. 
4. Smluvní vztah mezi účastníky smlouvy zaniká ukončením vzdělávání žáka na ZŠ Hučák /přestup na jinou ZŠ či přechod na SŠ/.  
 

VI. Závěrečné ujednání 
1. Jakákoliv písemnost bude považována pro účely této smlouvy za doručenou: 

*je-li písemnost doručena osobním předáním (potvrzeno druhou stranou) 
*je-li písemnost doručena poštou v okamžiku převzetí zásilky, nejpozději však desátým pracovním dnem od uložení 

zásilky na poště, 
*odmítne-li ji zákonný zástupce převzít ve formě doporučeného dopisu 

2. Dlouhodobá, či krátkodobá absence žáka není důvodem ke snížení úplaty za vzdělávání žáka. 
3. Pro platnost uzavření této smlouvy a následných dodatků je postačující podpis jednoho zákonného zástupce. 
4. V případě prodlení se zaplacením školného vzniká škole právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody zůstává zaplacením smluvní pokuty nedotčen.  
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva včetně jejích dodatků nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek 

a že její obsah je vyjádřením jejich skutečné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji stvrzují vlastnoručními podpisy.  
6. Smlouva je sepsaná ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
7.   Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, či je nahrazena nově podepsanou smlouvou. 
 

 
V Hradci Králové dne…………………………… 
 
 
 
…………………………….………………        …………………………………………………………………...                    …………...........................................…....                                                               

zákonný zástupce    zákonný zástupce                                        Mgr. Jan Sýkora, ředitel školy 
  


