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Smlouva 
o poskytnutí středního vzdělávání s maturitní zkouškou za úplatu 

ve čtyřleté denní formě vzdělávání (dále jen „smlouva“) 
                                                                                  číslo:  

 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 

zákoník“) a ustanovení § 123 odst. 1 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) 

 
Smluvní strany 

 
TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Brno, s. r. o. 
se sídlem Brno, Dukelská třída 467/65, PSČ 614 00 
tel./fax: 543 210 696, e-mail: brno@trivis.cz 
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26437  
IČ: 25 339 842      
IZO: 110 012 453                
bankovní spojení: 275 009 485/0300         
zastoupena Ing. Pavlou Stejskalovou, ředitelkou školy   
(dále jen „škola“)    
 
a 
 
žák / žákyně:                                           
datum narození:                                           
trvalé bydliště:                                      
kontaktní adresa:                                   
(v případě, že se liší od trvalého bydliště) 
tel. kontakt:                                             
(dále jen „žák“)   
 
 
zákonný zástupce:                                   
datum narození:                                     
trvalé bydliště:                                       
kontaktní adresa:                                  
(v případě, že se liší od trvalého bydliště) 
tel. kontakt:                                            
(dále jen „zákonný zástupce“)  
 
 
jiný plátce školného:            
(uvádí se jen tehdy, když plátcem není zákonný zástupce nebo žák)  
datum narození:     
(případně IČO) 

trvalé bydliště: 
(případně sídlo) 
kontaktní adresa: 
(v případě, že se liší od trvalého bydliště) 
(dále jen „jiný plátce školného“) 
(škola, žák, zákonný zástupce dále jen „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“) 
  



SŠV- 4leté, rok 2017/2018 
 

 

2

 
Článek 1 

Předmět smlouvy 
 
1.1 Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při poskytování vzdělávání výše 
uvedenému žáku, který byl přijat ke studiu na základě rozhodnutí ředitele školy o přijetí do vzdělávacího programu 
středního vzdělávání na obor: 

  

Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-M/01) 
Název školního vzdělávacího programu: Veřejnoprávní ochrana. 

 
1.2 Studium výše uvedeného vzdělávacího programu středního vzdělávání je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou, 
jejímž úspěšným složením žák dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou. Žákovi, který úspěšně vykoná společnou 
i profilovou část maturitní zkoušky, bude vydán doklad o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou – vysvědčení 
o maturitní zkoušce. 
 
 

Článek 2 
Práva a povinnosti žáka a jeho zákonného zástupce  

 
2.1 Žák, resp. zákonný zástupce, k prvnímu dni školního roku, nejpozději však do 15 dnů, doloží škole kopii dokladu 
o dosažení základního vzdělání (tj. vysvědčení o úspěšném ukončení devátého ročníku základního vzdělávání apod.). 
 
2.2 Žák je povinen vyplnit dotazník s údaji, které jsou nezbytnou součástí školní matriky stanovené školským zákonem 
(případně jiným právním předpisem). Žák je současně povinen neprodleně oznámit škole změny těchto údajů  
(např. změnu bydliště, telefonického, e-mailového spojení, kontaktu na zákonné zástupce apod.).  
 
2.3 Práva a povinnosti žáka a zákonného zástupce žáka jsou dále upraveny ve školním řádu. Podpisem této smlouvy žák, 
resp. jeho zákonný zástupce, potvrzuje, že byl se školním řádem seznámen. Žák je dále povinen dodržovat předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany.  
 
2.4 Způsobí-li žák svým jednáním škole újmu, zejména pak škodu na majetku školy nebo na majetku, který má škola 
v užívání, je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen na své náklady škodu nahradit, a to buď uvedením do předešlého 
stavu, nebo hradit škole škodu v penězích.  
 
2.5 Žák je povinen se zejména řádně vzdělávat, zúčastňovat se vyučování podle rozvrhu hodin, absolvovat předepsané 
zkoušky, dodržovat školní řád (či jiné vnitřní řády a předpisy školy) a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 
byl seznámen. V případě, že žák se nebude zúčastňovat vyučování v takové míře, že vyučující daného předmětu 
jej nebude moci dle pravidel stanovených platným školním řádem na závěr pololetí příslušného školního roku 
klasifikovat, a bude nutné, aby žák konal zkoušku k doplnění klasifikace (dále jen „zkouška“), je žák (zákonný zástupce) 
povinen škole uhradit náklady s touto zkouškou spojené, a to ve výši 200 Kč za každou zkoušku. Uvedená finanční částka 
musí být zaplacena před konáním zkoušky.  
 
Platbu nákladů za zkoušku k doplnění klasifikace může ředitel školy na základě žádosti žáka, zčásti nebo zcela prominout, 
a to v případě, že neúčast na vyučování byla dle potvrzení vydaného ošetřujícím lékařem zapříčiněna delší dobu trvajícím 
nepříznivým zdravotním stavem žáka či jinými okolnostmi zvláštního zřetele.  
 
2.6 Žák, resp. zákonný zástupce, souhlasí s tím, že škola může v průběhu vzdělávání pořizovat obrazový záznam žáka 
(fotografie, video apod.), a to pro účely prezentace a propagace školy a pro zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu. 
Současně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pořízených kamerovým systémem školy a s jejich uložením 
na záznamovém zařízení školy. Žák se současně s uzavřením této smlouvy zavazuje udělit škole souhlas s nakládáním 
a zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. 

 
2.8 Žák, resp. zákonný zástupce, bere na vědomí a souhlasí s tím, že žák je povinen se na výzvu oprávněné osoby určené 
vedením školy podrobit orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu či testu na přítomnost jiných návykových 
nebo psychotropních látek v těle. Pro případ, že tuto dechovou zkoušku odmítne, je povinen se za týmž účelem podrobit 
odbornému lékařskému vyšetření. Odmítne-li žák i toto odborné lékařské vyšetření, má se za to, že test na přítomnost 
alkoholu či jiné návykové látky byl pozitivní. 
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Článek 3 
Práva a povinnosti školy  

 
3.1 Škola se zavazuje vytvořit žákovi podmínky pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v souladu se školským 
zákonem a jeho prováděcími předpisy a školním vzdělávacím programem, který vychází z rámcového vzdělávacího 
programu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  
 
3.2 Škola vytváří podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáka ve výuce. 
 
3.3 Škola umožňuje informovat žáka a jeho zákonného zástupce o hodnocení prospěchu a chování žáka a seznámit 
je s platným školním řádem či jinými vnitřními řády a předpisy školy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti a dále 
s hodnocením vzdělávání žáků na škole. 
 
 

Článek 4 
Úplata za vzdělávání a školské služby 

 
4.1 Vzdělávání a školské služby poskytuje škola žákovi úplatně. 
 
4.2 Žák, resp. jeho zákonný zástupce či jiný plátce školného, se zavazují hradit škole za vzdělávání a školské služby částku 
ve výši 16.500 Kč za jeden školní rok (tj. od 1. září do 30. června) (dále jen „školné“). 
 
4.3 Školné je splatné ve dvou splátkách. První splátka ve výši 8.250 Kč je splatná při podpisu této smlouvy. Každá další 
splátka ve stejné výši za druhé pololetí je splatná do 31. ledna příslušného školního roku a za první pololetí následujícího 
školního roku do 30. června. Výši školného neovlivňuje počet dnů v měsíci, stejně tak jako absence žáka ve vyučování. 
 
4.3 Žák, resp. zákonný zástupce či jiný plátce školného, může uhradit školné i v rámci jedné splátky, a to v termínu první 
splátky v příslušném školním roce. 
 
4.4 Škola si vyhrazuje právo upravit výši školného, a to i v průběhu školního roku s ohledem na případné změny 
ekonomických podmínek, zejména s ohledem na inflaci a růst indexu spotřebitelských cen zveřejňovaných Českým 
statistickým úřadem. 
 
4.5 O změnách výše školného vyrozumí škola žáka (zákonného zástupce, jiného plátce školného) písemně. Nepodá-li žák 
(zákonný zástupce, jiný plátce školného) proti této změně námitku do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění k rukám 
ředitele školy, má se za to, že s úpravou výše školného souhlasí. Na pozdní podání nebude brán zřetel. 

 
4.6 Školné se hradí: 
a) přednostně bezhotovostní platbou nebo převodem na bankovní účet školy č. 275009485/0300 vedený 

u Československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo této smlouvy 
uvedené na titulní stránce. 

b) v hotovosti pověřenému pracovníkovi školy, který plátci školného vydá doklad o přijetí příslušné finanční částky.   
 
4.7 Při nedodržení termínů splátky školného je žák, resp. zákonný zástupce, povinen uhradit smluvní pokutu za prodlení 
ve výši 100 Kč, a to za každý započatý týden prodlení. 
 
4.8 Smluvní strany se dohodly, že žák, resp. zákonný zástupce, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
v případě, že před splacením druhé a každé další splátky školného žák: 
 
a) zanechá vzdělávání, aniž by k tomu měl důvody hodné zvláštního zřetele. Za důvod hodný zvláštního zřetele 

se považuje významná změna zdravotního stavu, zvlášť tíživá situace vlastní nebo rodinná. Tyto skutečnosti je žák 
či zákonný zástupce povinen prokazatelně doložit, a to potvrzením od příslušného ošetřujícího lékaře, 
zdravotnického zařízení, potvrzením z příslušného úřadu práce nebo sociálního odboru, případně jiným 
odpovídajícím potvrzením věcně příslušného orgánu veřejné správy. 

b) je vyloučen ze školy. 
 

4.9 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, jsou smluvní pokuty dle této smlouvy splatné do 30 dnů ode dne, kdy byla 
skutečnost podmiňující vznik práva na smluvní pokutu druhé smluvní straně oznámena či se o ní smluvní strana 
dozvěděla. 
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4.10 Pokud žák dosáhne během trvání této smlouvy zletilosti, stává se zákonný zástupce žáka ručitelem v plnění dluhů 
vyplývajících z této smlouvy. Zákonný zástupce prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. občanského 
zákoníku přebírá ručení za splnění dluhů žáka dle této smlouvy. Tedy v případě, že žák nesplní svůj dluh vůči škole, 
zavazuje se jej zákonný zástupce za žáka uhradit.  
 
4.11 Nezaplacení školného do stanovených termínů splatnosti je považováno za hrubé porušení smlouvy. Nezaplacení 
školného ve stanovené době splatnosti bez toho, aniž by byly škole do patnácti dnů po splatnosti sděleny důvody 
nezaplacení, může být důvodem pro ukončení smluvního vztahu.   
 
4.12 Hradí-li školné za žáka jiný plátce školného, tj. třetí osoba, pak se stává smluvní stranou této smlouvy, případně 
jeho písemný souhlas s úhradou školného za žáka se stává nedílnou součástí této smlouvy. Placení školného jiným 
plátcem školného než žákem či zákonným zástupcem nezbavuje odpovědnosti zákonného zástupce, případně žáka 
za uhrazení školného řádně a včas. 
 
4.13 V odůvodněných a výjimečných případech může ředitel školy, po dohodě se žákem či zákonným zástupcem, 
rozhodnout o jiném způsobu platby školného, než stanovuje smlouva. Toto rozhodnutí se stává součástí smlouvy. 
  
4.14 Při vracení školného z důvodů doložených případů zvláštního zřetele hodných bude tato vrácená finanční částka 
snížena o nutné náklady spojené s administrativním zajištěním úkonu v minimální výši 300 Kč. 
 
4.15 U plateb školného rozložených jinak, než je uvedeno v čl. 4.2 a 4.3 této smlouvy (měsíční, čtvrtletní splátky apod.), 
činí administrativní poplatek za zpracování přijaté splátky 50 Kč za každou takovou splátku. 
 
4.16 Při pochybnosti o úhradě školného je povinnost doložit prokazatelně příslušné plnění na straně žáka (zákonného 
zástupce, jiného plátce školného), a to při jakémkoliv způsobu platby. K prokazatelnému doložení platby slouží ústřižek 
peněžní poukázky, výpis z bankovního účtu, příjmový doklad z pokladny při platbě v hotovosti. 
 
4.17 Žák, resp. zákonný zástupce, s výší školného stanoveného touto smlouvou souhlasí.  
 
4.18 Ukončení vzdělávání žákem před dokončením studia nezakládá nárok na vrácení školného v již zaplaceném pololetí, 
ani žáka nezbavuje povinnosti školné na toto pololetí uhradit. 
 
 

Článek 5 
Zánik smluvního vztahu 

   
5.1. Smluvní vztah je ukončen: 
 

a) dnem následujícím po dni, v němž žák úspěšně vykonal maturitní zkoušku 30. června ve školním roce, v němž měl 
vzdělávání řádně ukončit, ale nevykonal maturitní zkoušku v řádném termínu a současně 

b) nebylo-li žákovi povoleno opakování ročníku 
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí ředitele o vyloučení žáka ze školy   
d) zanecháním vzdělávání žákem, pokud do 10ti dnů od doručení výzvy ředitele školy do školy nenastoupí k dalšímu 

vzdělávání, nebo nedoloží důvod nepřítomnosti 
e) písemným oznámením žáka (zákonného zástupce) řediteli školy, že zanechává vzdělávání, a to dnem    

uvedeným v písemném sdělení, nejdříve však dnem následujícím po dni, kdy bylo sdělení o zanechání vzdělávání 
řediteli školy doručeno  

f) nezaplacením školného dle článku 4.13 této smlouvy  
g) dohodou smluvních stran 
h) nesložením stanovené rozdílové zkoušky v určeném termínu. 
 
5.2 Ukončením smluvního vztahu nezaniká povinnost žáka či zákonného zástupce uhradit dlužné školné, a to včetně 
příslušenství a smluvních pokut dle této smlouvy. V případě, že bylo ředitelem školy rozhodnuto o jiném způsobu platby 
školného, představuje dlužnou částku školného součet všech neuhrazených dílčích plnění (splátek) za příslušné pololetí.  
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Článek 6 
Zahájení vzdělávání  

 
6.1 Vzdělávání dle této smlouvy bude zahájeno dne 1. 9. 2017. 
 

 
Článek 7 

Společná a závěrečná ustanovení 
 
7.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran neřešené touto smlouvou 
se řídí občanským zákoníkem, školským zákonem a dalšími platnými a účinnými právními předpisy, které se vztahují 
k předmětu této smlouvy. 
 
7.2 Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu smlouvy a vztahující se 
ke smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, pozbývají uzavřením smlouvy platnosti. 
 
7.3 Smlouva může být měněna pouze po dohodě školy a žáka či zákonného zástupce, a to ve formě číslovaných 
písemných dodatků, řádně podepsanými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí smlouvy. 
 
7.4 V případě, že by jakékoli ustanovení smlouvy bylo či se dodatečně stalo neplatným, neúčinným či nevymahatelným, 
bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy a jako takové nebude na újmu platnosti, 
účinnosti a vymahatelnosti smlouvy jako celku. Pro tento případ se smluvní strany zavazují na základě této smlouvy 
nahradit takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v souladu s účelem 
smlouvy a s vůlí smluvních stran vyjádřenou uzavřením smlouvy. 
 
7.5 Veškeré výzvy, sdělení nebo oznámení podle této smlouvy budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
v úvodu této smlouvy, není-li změna adresy druhé straně oznámena. 
 
7.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Jedno vyhotovení 
obdrží škola, jedno žák a zákonný zástupce. Pokud bude plátcem školného jiný plátce školného, bude smlouva 
vyhotovena třech (3) stejnopisech, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu a jedno vyhotovení obdrží škola, jedno 
žák a zákonný zástupce, jedno jiný plátce školného. 
 
7.7 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. 
 
7.8 Svým podpisem smluvní strany a jedno jiný plátce školného potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy, 
včetně všech jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění. 
 
7.9 Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, Smlouvu si přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují 
své podpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno …………. 2017 
 
 
 
 
 
____________________        ___________________     _________________        ___________________________          
                žák               zákonný zástupce                 jiný  plátce školného                       Ing. Pavla Stejskalová          
                                                                                                                                                                                ředitelka školy 


