Smlouva o stanovení a úhradě úplaty za vzdělávání žáka
GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.
v jednotlivých školních letech výuky
Smluvní strany :
1.

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.
zastoupené jednatelem společnosti Mgr. Michalem Musilem, ředitelem školy
se sídlem Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1 IČ: 25 11 97 02
zaps. v OR, vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: C 51332
bank. spojení: ČSOB , číslo účtu:123 134 025/ 0300
/dále jen „GJP“/

2.

pan ------------------------------------------------------------------------ nar.-------------------paní--------------------------------------------------------------------------nar.-----------------trvalý pobyt -------------------------------------------------------------------------------------/dále jen „plátce“/
čl. I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úprava ekonomických podmínek, za kterých se GJP zavazuje
umožnit žáku ---------------------------------------------------------------------------nar. ----------------bytem----------------------------------------------------------------------------------------------------------/dále jen „žák“/
získání středního vzdělání s maturitní zkouškou s poskytnutím úplaty za vzdělávání žáka, stanovení výše této
úplaty a způsobu její úhrady.

čl. II.
Úplata za vzdělávání žáka a její úhrada
1.
2.
3.

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 GJP (www.gjp1.cz).
Částka stanovená v předchozím odstavci je splatná převodem na bankovní účet GJP a to nejpozději do sedmi kalendářních
dnů od uzavření této smlouvy a na další období vždy do každého 31. srpna před počátkem školního roku.
Úplatu za vzdělávání žáka dle bodu 2 je však také možno uhradit ve dvou splátkách, a to ve výši ½ školného, splatného do
31. srpna před začátkem školního roku a ve výši ½ do 31. ledna příslušného školního roku.
čl. III.
Povinnost plátce
Plátce se zavazuje uhradit úplatu za vzdělávání žáka podle čl. II této smlouvy.
čl. IV.
Důsledky neuhrazení úplaty za vzdělávání žáka

1.
2.

Nebude-li úplata za vzdělávání žáka uhrazena řádně a včas, je GJP oprávněno účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné
částky za každý den prodlení, a to až do jejího úplného zaplacení.
V případě neuhrazení úplaty za vzdělávání žáka nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po splatnosti uvedené v čl. II této
smlouvy, může GJP tuto smlouvu jednostranně vypovědět s tím, že výpovědní lhůta činí 7 dní a počíná běžet ode dne
následujícího po doručení výpovědi alespoň jednomu z plátců.
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čl. V.
Zánik smlouvy
Smluvní vztah mezi smluvními stranami zaniká:
1.

a/ ukončením vzdělávání žáka na GJP vykonáním maturitní zkoušky,
b/ vyloučením žáka z GJP,
c/ písemnou výpovědí této smlouvy některou z jejích smluvních stran, doručenou nejpozději vždy k 31. 5. příslušného
školního roku druhé smluvní straně,
d/ výpovědí z důvodu neuhrazení úplaty za vzdělávání žáka podle čl. II. této smlouvy,
e/ nemožností plnění smlouvy,
f/ dohodou smluvních stran.

2.

V případě zániku smlouvy zaniká povinnost výuky a povinnost její úplaty dnem vydání potvrzení o ukončení studia.

čl. VI.
Ostatní ujednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Částka představující úplatu za vzdělávání žáka se po vypovězení či zániku smlouvy vrací plátci v poměrné výši, přičemž v
případě vyloučení žáka z GJP se úplata za vzdělávání žáka nevrací.
Dlouhodobá, či krátkodobá absence žáka není důvodem ke snižování úplaty za vzdělávání žáka.
Veškeré záležitosti přesahující rámec této smlouvy budou řešeny vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu platných
právních předpisů.
Plátce bere na vědomí, že odpovídá škole za škodu, kterou žák způsobil podle obecně závazných právních předpisů. GJP
náhradu této škody bude vymáhat, jen pokud pojišťovna odmítla pojistné plnění.
Plátce prohlašuje, že se seznámil se školním řádem GJP, zveřejněným na webu GJP a zajistí jeho respektování ze strany žáka.
Za škodu, která vznikla žákovi při vyučování, při výchově mimo vyučování nebo v přímé souvislosti s nimi, odpovídá GJP
podle obecně závazných právních předpisů.
Pokud žák se souhlasem ředitele školy více než 25 týdnů výuky během jednoho školního roku nedochází do školy, (např.
studijní pobyt v zahraničí), sníží GJP úplatu za vzdělávání žáka (školné) na 80% částky a stanoví způsob a rozsah splnění
studijních požadavků po návratu do školy (např. rozdílové zkoušky).
Plátce souhlasí s tím, že veškerá případná písemná komunikace GJP s plátci ve věci studia žáka a úplaty bude probíhat touto
formou:
e-mail:……………………..…………..…………..…………..
čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.
4.

Podpisem této smlouvy smluvní strany stvrzují, že se dohodly ohledně všech ustanovení této smlouvy a především o těch
jejich ustanoveních, které se týkají úplaty za vzdělávání žáka a její úhrady.
Tato smlouva nabývá platnosti a zároveň účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je uzavírána na dobu studia žáka
na GJP.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky sjednanými oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou původních vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne ----------------------------------------

V Praze dne -------------------------------------------

-----------------------------------------------------GJP

--------------------------------------------------------plátce

Souhlas zákonného zástupce/zástupců žáka s obsahem smlouvy
(pokud je odlišný od plátce)
pan/paní………………………………………………………………………………….
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