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Dohoda o podmínkách studia 

tříleté denní nebo třiapůleté kombinované vyšší odborné studium v Litoměřicích 
 

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 25400681, 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. Student 

Jméno: Příjmení: Rodné číslo: E-mail: 

    

Bydliště - ulice: Bydliště - město: PSČ: Telefon: 

 
  

 

 

 

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. 10/2005 Sb. 
o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů tuto: 

 
  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 

1. Škola bude poskytovat studentovi vyšší odborné vzdělání ekonomického zaměření v souladu s učebním plánem pro vyšší 

odbornou školu 63-42-N/03 Personální management, denní, ve smyslu základních ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon) v platném znění, a dále vyhláškou MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen vzdělání). 

2. 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, kromě učebnic jazykových. 

3. Škola nehradí: 

- stravné studenta, 

- 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, 

- odborné a jazykové učebnice, které si student zajišťuje sám. Student má možnost si je za manipulační poplatek vypůjčit 

z fondu školy. 

4. Student se zavazuje přispět do fondu školy (dále jen příspěvek na činnost školy, zkráceně příspěvek): 

a) při denním/dálkovém studiu částkou 10.000,-- Kč za každé semestrální období   

b) při individuálním studijním plánu částkou 10.000,-- Kč za každé semestrální období. 

Termíny splátek příspěvku na činnost o. p. s. jsou stanoveny takto: 

za zimní semestrální období do 31. 8. příslušného kalendářního roku, 

za letní semestrální období do 30. 1. příslušného kalendářního roku. 

Příspěvek na činnost školy za 1. semestrální období je pro žáky prvního ročníku splatný na základě vystavené faktury 

do 14 dnů po podpisu smlouvy. Při nedodržení termínu platby zaplatí student, a k tomuto se výslovně zavazuje, za každý 

byť i započatý měsíc prodlení, smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné splátky. 

5. Škola je oprávněna na návrh studenta rozhodnout o placení příspěvku v jiných splátkách a v jiných termínech, než je uvedeno 

výše. V případě, že studentu určí čtvrtletní splátkový kalendář, je student povinen, a k tomuto se výslovně zavazuje, hradit 

splátky v určených termínech. Toto je stanoveno na základě žádosti studenta a souhlasu ředitele školy. 
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6. 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. 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. 

7. Zaplacený příspěvek ani jeho část se nevrací. 

8. Student/ka se zavazuje zejména dodržovat vnitřní a školní řády školy, se kterými byl/a osobně seznámen/a, dbát na řádnou 

docházku a dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a práce a řídit se pokyny pedagogických pracovníků a pracovními 

řády specializovaných učeben. 

9. Studijní výsledky studenta/ky odpovídají podmínkám pro udělení klasifikace a jsou předpokladem pro jeho/její postup do 

dalšího ročníku. 

10. V případě, že student/ka v daném studijním roce neprospěl/a, může podat žádost o opakování ročníku adresovanou řediteli 

školy. Na jeho návrh tuto žádost posoudí pedagogická rada. Individuálně bude posuzováno a řešeno opakování ročníku ve 

výjimečných případech (např. dlouhodobá nemoc). 

11. Škola se dále zavazuje, že bez zbytečného odkladu projedná a rozhodne o otázkách studijních, disciplinárních a jiných, které 

se stanou v průběhu školního roku spornými mezi studentem/kou nebo jejich zástupci a vedením školy, jako orgán dohodovací 

a odvolací. 

12. Škola se výslovně zavazuje informovat studenty o finančním hospodaření školy ve zprávě o škole, zprávě o hospodaření 

a ve zprávě o činnosti o. p. s. 

III. 

Ochrana osobních údajů 

 

1. Student je seznámen se Směrnicí školy o ochraně osobních údajů. 

2. Studentovi bude udělen unikátní přístup a heslo do zabezpečeného intranetového systému Inteligentní škola EKONOM, ve 

kterém uděluje 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 

 
1. Vysvědčení mají stejnou platnost jako vysvědčení státních škol a platí na celém území České republiky. 

 
2. Příjmy o. p. s. se stávají výhradním majetkem o. p. s. 

 

3. Právní vztahy založené smlouvou zanikají: 
a) řádným ukončením studia absolutoriem, 
b) jestliže student zanechal studia před jeho ukončením, 
c) vyloučením studenta ze studia, 
d) smrtí studenta, 
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. 

 
4. Náležitosti přesahující rámec této smlouvy budou řešeny po vzájemné dohodě obou zúčastněných smluvních stran. 

 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

V Litoměřicích dne     

 

 

 

 

 

 

Ředitel školy 

    

 

 

 

 

 

Student 

 


