Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s.,
Litoměřice, Palackého 730/1
obecně prospěšná společnost
zřizovatel školy: Občanské sdružení soukromých učitelů Litoměřice
Žák:
Jméno:

Příjmení:

Rodné číslo:

Dohoda o podmínkách čtyřletého denního studia
1.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s.,
Litoměřice, Palackého 730/1, IZO 600 010 767, IČO 25 400 681, zařazená rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.
16 239/92/242 od 1. 9. 1992 do sítě škol téhož ministerstva, zastoupená ředitelem Mgr. Miroslavem Pokorným, společnost zapsaná v rejstříku
obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, č. F 32615/2004 v oddílu O, vložka č. 42 (dále jako „Škola“)
a

2. rodiče nebo jiný zákonný zástupce žáka (dále jako „zástupce“)
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Telefon::

Bydliště - ulice:

Bydliště - město:

PSČ:

E-mailová adresa

uzavřeli níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a dále ve smyslu zák. č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání tuto:

1.

2.

3.

4.

5.

I.
Předmět dohody
Dohoda o podmínkách studia na VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s., Litoměřice, Palackého 730/1.
II.
Práva a povinnosti stran
Od 1. 9. bude škola poskytovat žákovi odborné vzdělání ekonomického zaměření v souladu se školním vzdělávacím programem
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Mediální komunikace a webový design
63-41-M/02 Obchodní akademie – Mezinárodní obchod a cestovní ruch
ve smyslu ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon).
Škola se zavazuje zajistit náhradu těchto nákladů:
- na vybavení a provoz školní budovy,
- na zajištění pedagogického sboru a dalších zaměstnanců školy,
- na vybavení školy pomůckami nutnými pro výuku (PC, projektory…).
Škola nehradí:
- stravné žáka,
- ubytování,
- dopravu do místa školy a dopravu z místa školy,
- kurzy a jiné akce pořádané školou (sportovní, kulturní, společenské),
- jiné náklady, pokud se nevztahují k bodu II/2 a jejich potřeba vyplyne v průběhu doby
- učebnice, pracovní sešity, slovníky a jiné učební pomůcky.
Zástupce se zavazuje ročně přispět na činnost o. p. s. dle bodu 2 (dále zkráceně příspěvek) částkou
a) 12.000,-- Kč při studijním průměru 1,00 až 1,50,
b) 14.400,-- Kč při studijním průměru 1,51 až 1,80,
c) 16.400,-- Kč při studijním průměru 1,81 až 2,20,
d) 18.400,-- Kč při studijním průměru 2,21 až 2,50,
e) 20.400,-- Kč při studijním průměru 2,51 a výše
v plné výši za každý školní rok (t.j. od 1. 9. až do 31. 8.), vždy podle studijního průměru žáka v předchozím školním roce. Pro první ročník
je příspěvek stanoven v jednotné výši 12.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč měsíčně. Pro další ročníky (2., 3. a 4. ročník) bude příspěvek stanoven podle
celkového průměrného prospěchu za obě pololetí předchozího ročníku. Příspěvek na činnost o. p. s. je splatný ve dvou 50procentních splátkách.
Příspěvek na činnost o. p. s. pro žáky prvního ročníku (první 50procentní splátka, tj. 6.000,-- Kč) je splatný při podpisu dohody.
Termíny splatností příspěvku na činnost o. p. s. jsou stanoveny takto: 1. splátka do 31. 8. (pro 2., 3. a 4. ročník studia), 2. splátka
do 30. 1. (všechny ročníky studia). Při nedodržení termínu platby zaplatí zákonný zástupce, a k tomuto se výslovně zavazuje, za každý,
byť i započatý měsíc prodlení, smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné splátky. Tato smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy školy
učiněné na kontaktní adresu zákonného zástupce žáka.
V případě přestupu žáka z jiné školy do vyššího ročníku činí příspěvek na činnost o.p.s. 21.000,-- Kč ročně. V dalších letech je příspěvek na činnost
o. p. s. stanoven dle průměru (viz výše uvedené).
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Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s.,
Litoměřice, Palackého 730/1
obecně prospěšná společnost
zřizovatel školy: Občanské sdružení soukromých učitelů Litoměřice
Škola je oprávněna na návrh zákonného zástupce rozhodnout o placení příspěvku v jiných splátkách a v jiných termínech, než je uvedeno výše.
V případě, že Škola zákonnému zástupci určí čtvrtletní splátkový kalendář, je zákonný zástupce povinen, a k tomuto se výslovně zavazuje,
hradit splátky v určených termínech. Tato úprava je řešena dodatkem dohody o studiu.
7. Škola si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši příspěvku s ohledem na případné změny ekonomických podmínek celostátního, regionálního
nebo místního charakteru (např. energie, plyn, úpravy daňových zákonů a jiné nepředvídatelné okolnosti). Škola se zavazuje případně upravit
výši příspěvku maximálně do 20 % ročního příspěvku.
8. Škola si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit příspěvek o částku rovnající se výši roční inflace, která je zveřejněna příslušným státním úřadem.
Tato valorizace však může být provedena pouze na následující období a nikoliv zpětně.
9. Zaplacený roční příspěvek ani jeho část se nevrací.
10. V případě, že žák neprospěl, rozhodne o žádosti opakovat ročník vedení Školy. Při rozhodování se přihlíží též k možnostem Školy.
O rozhodnutí bude žadatel písemně vyrozuměn. Příspěvek v tomto případě činí 21.000,-- Kč za školní rok.
11. Žák je povinen dodržovat školní docházku a školní řád. Zástupce se při podpisu této dohody se školním řádem seznámil.
12. V případě, že žák hrubě porušil školní řád, může ho vedení Školy ze studia vyloučit.
13. Škola je povinna projednávat veškeré připomínky a návrhy ze strany veřejnosti, rodičů a zákonných zástupců žáka, které jí budou doručeny.
14. Rodiče nebo zákonní zástupci žáka mají právo navštívit výuku v hodinách, konzultovat ji s vyučujícími a vedením školy.
15. Škola se zavazuje informovat zákonné zástupce žáka o finančním hospodaření školy ve Zprávě o škole, Zprávě o hospodaření a ve Zprávě
o činnosti o. p. s.
16. Zákonný zástupce se zavazuje poskytovat Škole součinnost potřebnou pro řádné plnění vzdělávacího procesu. Zákonný zástupce se zavazuje
zejména působit na žáka tak, aby žák plnil své povinnosti stanovené aktuálním výukovým programem a dodržoval Školní řád v platném znění.
Zákonný zástupce se zavazuje upozornit školu na jakékoli problémy, které zjistí u žáka a tyto budou mít souvislost se vzděláváním na Škole.
17. Zákonný zástupce se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Škole změnu doručovací adresy své a žáka v případě, že k takové změně za
dobu trvání této dohody dojde.
18. Zákonný zástupce se zavazuje aktivně se podílet na řešení případně vzniklých problémů se studiem či chováním žáka, a to i tak, že se v případě
výzvy Školy (či třídního učitele žáka) dostaví k osobní konzultaci s učitelem pověřeným Školou.
19. Zákonný zástupce bere na vědomí, že žák je odpovědný za škodu, kterou by případně Škole způsobil, a zavazuje se předcházet takovým
situacím dostatečným výchovným působením na žáka.
20. Zákonný zástupce prohlašuje, že žáka seznámí s aktuálním Školním řádem vydaným Školou.
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III.
Ochrana osobních údajů
Zákonný zástupce žáka je seznámen se Směrnicí školy o ochraně osobních údajů a prohlašuje, že žáka seznámí s jejím aktuálním zněním.
Zákonný zástupce žáka a žák byli seznámeni s kamerovým systémem školy v režimu online, který slouží k ochraně osob a majetku,
viz Směrnice o ochraně osobních údajů a svým podpisem vyjadřují souhlas s jeho provozem.
Zákonnému zástupci a žákovi bude udělen unikátní přístup a heslo do zabezpečeného intranetového systému Inteligentní škola EKONOM, ve
kterém udělují souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím elektronického podpisu. Souhlas je udělen dle
zákona č. 101/ 2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (2016/679 GDPR).
IV.
Ustanovení společná a závěrečná
Vysvědčení mají stejnou platnost jako vysvědčení státních škol a platí na celém území České republiky.
Příjmy o. p. s. se stávají výhradním majetkem o. p. s.
Právní vztahy založené dohodou zanikají:
a) řádným ukončením studia maturitní zkouškou,
b) jestliže žák zanechal studia před jeho ukončením,
c) vyloučením žáka ze studia,
d) smrtí žáka,
e) vyřazením školy ze sítě škol,
f) zánikem školy, nebo prohlášením konkursu na majetek školy,
g) nesplněním podmínek této smlouvy, týkající se příspěvku na činnost o. p. s.
Žák a zákonný zástupce prohlašuje, že v případě, že bude tvořit vlastní materiály pro potřebu studia, bude se řídit pravidly, která jsou obsažena
v Zákoně 121/2000 Sb. v platném znění, autorský zákon. Prohlašují, že pokud takové materiály vytvoří samostatně, stává se autorem díla s
omezením podle § 60 Autorského zákona (jedná se o Školní dílo) a majitelem vytvořeného materiálu „Škola“.
Náležitosti přesahující rámec této dohody budou řešeny po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran.
Právní vztahy neupravené touto dohodou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, školským zákonem a
souvisejícími právními předpisy.
Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Litoměřicích dne

zákonný zástupce žáka
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