Základní škola Livingston s.r.o., se sídlem Vážská 998/2, Čakovice, Praha 9
IČO: 03012557, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
226475, zastoupená ředitelkou, PhDr. Petrou Bakajsovou, jako provozovatel Základní školy LIVINGSTON,
zařazené MŠMT do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.09.2015, č.j. MSMT-23557/2014-4
(dále jen škola)
a
rodiče žáka, eventuálně jiné osoby (např. zákonní zástupci) hradící školné (dále jen rodiče)
otec: ……………………………………………………………………... datum narození: ………............
bydliště: ……………………………………………...……………………. PSČ ……………….………….
doručovací adresa: ……… ……………………………………….……… PSČ ………………….……….
(vyplňte jen v případě, že je rozdílná od bydliště)
matka: …………………………………….............................................. datum narození: ……………......
bydliště: … …………………..…………………………………………... PSČ ………………..………....
doručovací adresa: ……………………………………………………..… PSČ …….…………………….
(vyplňte jen v případě, že je rozdílná od bydliště)

uzavírají dne .................................... tuto

Smlouvu o studiu č. ……………..……/2022

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek studia žáka na Základní škole LIVINGSTON podle
obecně závazných předpisů České republiky

1. Povinnosti školy
1.1. Škola na základě této smlouvy poskytuje žákovi
jméno, příjmení ………………………………………………………….…......................................
rodné číslo ……………………………………………….. / ………………………………………..
datum a místo narození: ……………………………………………………………………………..
bydliště: …………….…………………………..…………………………………………………….
zdravotní pojišťovna: …………………….….……………………………………………………….
(dále jen „žák“)
základní vzdělání v rozsahu 1. až 9. třídy základní školy v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních
předpisů. Základní vzdělání poskytované školou je rovnocenné vzdělání získanému v ostatních
školách, rovnocenná jsou i vysvědčení vydávaná školou. Rovnocenná jsou i slovní hodnocení
vydávaná školou. Při skončení povinné školní docházky nebo při přestupu na jinou školu, škola
hodnotí a klasifikuje žáka podle obecně závazných právních předpisů upravujících hodnocení a
klasifikaci žáka základní školy.
1.2.

Škola zajišťuje mimo jiné podmínky studia:
1.2.1. zavazuje se nepřesáhnout při obsazování jednotlivých tříd maximální počet 16 žáků na
vyučovací hodině,
1.2.2. škola zajišťuje v každém školním roce povinnou výuku nebo jiné povinné aktivity v rozsahu
nejméně 185 dnů,
1.2.3. výukový týden má v ročním průměru nejméně 20 hodin
1.2.4. výuku anglického jazyka od první třídy.

1.3.

Škola pravidelně emailem nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky informuje rodiče
o výsledcích žáka, a to prospěchových i kázeňských. Neprodleně je informuje v případě, že u žáka
hrozí nebezpečí nesplnění studijních požadavků školy, zejména v případě, pokud
1.3.1. žák je pro porušení školního řádu potrestán kázeňským opatřením,
1.3.2. žák opakovaně neplní studijní povinnosti ve stanovených termínech nebo nesplní některou
významnou studijní povinnost.
Škola formou zveřejnění na webové stránce školy (přístupné na doméně www.zslivingston.cz)
seznamuje rodiče vždy nejpozději do 15. 10. každého kalendářního roku s výroční zprávou školy,
která obsahuje zejména tyto informace:
a) za předcházející školní rok mj.:
● počty žáků a personální složení pedagogického sboru školy,
● časový průběh a organizaci uplynulého školního roku a významné akce, které škola
v uplynulém školním roce pořádala,
● údaje o přijímacím řízení,
● inspekční zjištění, pokud byla v uplynulém školním roce ve škole provedena
inspekce a škola má inspekční zprávu k dispozici a jejím zveřejněním nedojde
k porušení žádných obecně závazných právních předpisů,
● zprávu o hospodaření (za poslední skončený kalendářní rok)

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

2.

b) za probíhající školní rok mj.:
● personální složení pedagogického sboru školy,
● plánovaný časový průběh a organizaci školního roku a významné akce plánované
školou.
Škola rodičům umožní po předchozí dohodě s třídním učitelem či ředitelem školy navštívit
v přiměřeném rozsahu výuku v hodinách, pokud tím nebude narušen její průběh a nebudou tomu
bránit jiné vážné důvody.
Škola odpovídá za dodržování dohodnutých smluvních podmínek, platných obecně závazných
právních předpisů a Školního řádu vydaného školou.
Škola se zavazuje učinit veškeré kroky potřebné k zajištění ochrany a bezpečnosti života a zdraví
žáka po dobu, kdy škola vykonává nad žákem dohled, jakož i ochrany jeho práv a oprávněných
zájmů. V tomto směru se škola zejména zavazuje zajistit náležitý dohled nad žáky způsobilými
osobami v dostatečném počtu a zavazuje se zajistit odpovídající bezpečnost budovy a prostor
školy.
V případě nenadálé a předem neomluvené absence žáka při vyučování se škola zavazuje bez
zbytečného odkladu kontaktovat rodiče žáka a informovat je o této skutečnosti. Nedohodnou-li se
smluvní strany jinak, postačí v uvedeném případě kontaktovat jednoho z rodičů nebo jiných
zákonných zástupců žáka.

Povinnosti rodičů
Rodiče jsou povinni zajistit, aby žák řádně docházel do školy. V případě jeho nepřítomnosti ve
vyučování jsou povinni informovat telefonicky nebo emailem školu předem, nejpozději první den
nepřítomnosti.
2.2. Rodiče jsou povinni uhradit za každý školní rok příspěvek do fondu školy (dále jen „školné“), které
zahrnuje i náklady na školní družinu, kterou se škola zavazuje zajišťovat pro žáka do třetího
ročníku (třetí třídy) studia (v případě zájmu jeho rodičů) ve školní dny od 7.30 do 18.00 hodin.
Školné nezahrnuje náklady na teplé obědy, svačiny, či jiné stravování žáka, náklady na dopravu do
školy anebo ze školy ani náklady na dobrovolné kroužky, které škola pro žáky bude v průběhu
příslušného školního roku pořádat. Náklady na stravování žáka a na případnou účast žáka na
dobrovolných kroužcích se hradí zvlášť.
2.3. Základní výše školného pro školní rok 2022/2023 činí 159 000 Kč (slovy: sto padesát devět tisíc
korun českých).
2.3.1. Při platbě celého školného na následující školní rok nejpozději do 20. 6. běžného
kalendářního roku poskytuje škola slevu ze školného ve výši 3 %, částka k úhradě v
takovém případě činí 154 230 Kč.
2.3.2. Při platbě dvou pololetních splátek je první splátka školného ve výši 79 500 Kč splatná před
zahájením příslušného školního roku, za který je školné placeno, nejpozději do 20. 6., a
druhá splátka ve výši 79 500 Kč je splatná nejpozději do 20. 12. příslušného školního roku,
za který je školné placeno.
2.3.3. Při platbě školného ve čtyřech čtvrtletních splátkách je první splátka ve výši 39 750 Kč
splatná před zahájením příslušného školního roku, za který je školné placeno, nejpozději
do 20. 6., druhá splátka ve výši 39 750 Kč je splatná nejpozději do 20. 9. příslušného
školního roku, za který je školné hrazeno, třetí splátka ve výši 39 750 Kč je splatná
nejpozději do 20. 12. příslušného školního roku, za který je školné hrazeno, a čtvrtá splátka
ve výši 39 750 Kč je splatná nejpozději do 20. 3. příslušného školního roku, za který je
školné hrazeno.
2.1.

Při platbě školného v deseti měsíčních splátkách je každá měsíční splátka ve výši 15 900 Kč
splatná do 20. kalendářního dne předchozího měsíce, v případě měsíce září je splatná do
20. 6. příslušného roku.
2.3.5. Rodiče označením jedné z variant hrazení školného z článků 2.3.1. až 2.3.4. volí závazně
způsob platby školného na celou dobu trvání smlouvy. Změna hrazení školného je možná
následně formou dodatku.
2.3.6. Při zápisu sourozenců stávajícího žáka školy činí sleva na školném pro každého dalšího
zapsaného sourozence 10 % ze základního školného.
2.3.7. V případě uzavření této smlouvy ke dni následujícímu po výše uvedených termínech
splatnosti jsou školné nebo jeho část, jejíž splatnost již nastala, splatné do 14 dnů ode dne
podpisu smlouvy.
2.3.8. Při uzavírání smlouvy během školního roku se vypočítává výše školného poměrně, a to z
alikvotní měsíční částky násobené počtem měsíců zbývajících do konce příslušného
školního roku od sjednaného data nástupu žáka do školy, přičemž celkové základní školné
se dělí počtem školních, nikoli kalendářních měsíců.
2.3.9. Zákonný zástupce je povinen oznámit oprávněnému zástupci školy zvolený způsob platby
školného při podpisu smlouvy a o případné změně pro následující školní rok je povinen
informovat školu písemně (nebo e-mailem) nebo osobně neprodleně, nejpozději však do
20. 6. běžného kalendářního roku.
Výši školného pro každý následující školní rok stanoví provozovatel školy nejpozději do 31. 5.
stávajícího školního roku s účinností pro následující školní rok. Výše školného se každoročně může
upravit nejméně o navýšení odpovídající všeobecné míře inflace v ČR za uplynulý kalendářní rok
(počínaje splátkou pro následující školní rok) podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Rodiče berou na vědomí, že výše dotace, kterou škola dostává na svoji činnost z veřejných
prostředků, může být – a to i po přiznání dotace, resp. po uzavření příslušné smlouvy – snížena,
zejména v souladu s regulačními opatřeními vlády či Ministerstva financí ČR. Případné snížení
dotace, které nebylo způsobeno nedodržením právních předpisů na straně školy, je škola
oprávněna promítnout do výše školného při nejbližší následující splátce školného. Výše školného
bude rodičům v takovém případě sdělena vždy nejpozději 30 dní před datem splatnosti. Písemnou
výzvu k úhradě školného doručí škola rodičům pouze v případě, že došlo ke změně výše školného
oproti předcházejícímu školnímu roku, jinak o splatnosti školného vyrozumí rodiče žáka vždy
alespoň e-mailem. Případné opomenutí školy upozornit rodiče na splatnost školného nicméně
nezakládá žádné oprávnění pozdržet platbu školného až do doručení příslušného upozornění.
Škola je oprávněna poskytnout rodičům slevu na školném, a to zejména v mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele (např. v případě dlouhodobé vážné nemoci žáka nebo jeho rodiče
apod.). Na poskytnutí slevy ze školného není právní nárok a poskytnutí slevy závisí vždy pouze na
rozhodnutí školy. Rozhodnutí o poskytnutí slevy musí být školou vystaveno písemně. Pokud není
v rozhodnutí o poskytnutí slevy výslovně stanoveno jinak, případné poskytnutí slevy ze školného je
vždy pouze jednorázové a nezakládá žádný nárok na snížení školného též pro následující školní
rok.
Všechny splátky školného je nutno provést na účet školy č. 7638402/0800 jménem žáka a uvést
přidělený variabilní symbol, kterým je číslo této smlouvy uvedené v záhlaví. Došlé platby budou
přiřazovány k pohledávkám školy za rodiči v pořadí dle splatnosti a dále dle následujícího pořadí:
školné, úroky z prodlení, smluvní pokuta, poplatek za kroužky, jednorázové platby.
2.3.4.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

Při nedodržení termínu splatnosti kterékoli platby škola upozorní rodiče doporučeným dopisem.
Za takovou upomínku rodiče zaplatí do fondu školy navíc smluvní pokutu ve výši 5 % z dlužné
částky jednorázově a dále navíc 5 % z dlužné částky za každý další započatý měsíc prodlení. Právo
na náhradu škody přesahující smluvní pokutu není dotčeno. Částečná úhrada dlužné částky nemá
vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu a vzniklou škodu přesahující smluvní pokutu.
Všechny finanční částky nebo jiné hodnoty, které získá škola do svých fondů, jsou součástí těchto
fondů a hospodaří s nimi škola. Rodiče se vzdávají všech nároků na tyto finanční částky a hodnoty,
a to i v případě, že byly adresně určeny jako příspěvek jen některým žákům.
Rodiče se zavazují aktivně spolupracovat se školou s důrazem na jejich účast na konzultacích o
prospěchu a chování žáka a na třídních setkáních a komunikovat s učitelem v případě, že je k tomu
vyzve. Dále se rodiče zavazují dodržovat ustanovení této smlouvy a Školní řád.
Rodiče jsou povinni neprodleně školu písemně informovat o případných změnách v osobních
údajích uvedených v této smlouvě, jakož i o případných zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka.
Rodiče jsou povinni neprodleně informovat školu o jejich záměru ukončit tuto smlouvu a důvodech
jejího ukončení bez ohledu na termíny uvedené v článku 4., s výjimkou případu dle čl. 4.2.2 níže.
Rodiče jsou povinni zaplatit nevratnou zálohu na školné ve výši 31 800 Kč (slovy: třicet jeden tisíc
osm set korun českých) do 7 dnů po podpisu této smlouvy.
O zaplacenou zálohu bude ponížena první splátka školného či bude započtena na první dvě
měsíční platby v případě hrazení školného na měsíční bázi.
V případě, že žák poškodí majetek školy nebo třetí osoby v průběhu vyučování či pobytu ve škole,
rodiče se zavazují uhradit vzniklou škodu v plné výši.

3.

Ostatní
Rodiče i žák jsou povinni dodržovat Školní řád. Školní řád vydává ředitel školy, je aktualizován
nejméně jedenkrát ročně a aktualizace je provedena zveřejněním Školního řádu v hale školy nebo
oficiálních webových stránkách školy.
3.2. V každém školním roce musí studijní výsledky žáka a jeho přístup ke studiu odpovídat
požadavkům školy. Pokud v některém předmětu na konci školního roku neodpovídají studijní
výsledky žáka požadavkům školy, oznámí škola rodičům formu a rámcový rozsah opravné zkoušky
z daného předmětu a domluví s nimi termín opravné zkoušky, případně další povinnosti a závazné
termíny pro jejich splnění. Opakování ročníku je možné pouze ve výjimečných případech a
rozhoduje o něm ředitel školy. V ostatních případech má nesložení opravné zkoušky za následek
ukončení studia.
3.3. Žák je žákem školy po dobu platnosti této smlouvy.
3.4. Veškeré záležitosti přesahující rámec této smlouvy budou řešeny po vzájemné dohodě obou
smluvních stran.
3.1.

4.
4.1.

Trvání a ukončení smlouvy
Smlouva je uzavírána na dobu určitou jednoho školního roku, tj. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 s tím,
že pokud není písemně vypovězena rodiči nejpozději do 15. 6. běžného školního roku, automaticky
se prodlužuje na další školní rok, neboť škola má zájem poskytnout žákovi celé základní vzdělání
v rozsahu 9 tříd.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Smlouva zaniká:
4.2.1. k 31.8. příslušného roku, jestliže žák ve školním roce studoval v 9. ročníku a studium řádně
dokončil,
4.2.2. na základě písemné výpovědi ze strany rodičů, i bez udání důvodu, doručené řediteli školy
nejpozději do 31. 10. příslušného školního roku s účinností k 1. 2. příslušného školního
roku, anebo nejpozději do 15.6. příslušného školního roku s účinností k 1. 9. následujícího
školního roku,
4.2.3. na základě písemné výpovědi ze strany školy, jestliže rodiče i přes předchozí písemné
upozornění nezaplatí splátku školného anebo s ním související smluvní pokutu dle článků
2.5. a 2.6. této smlouvy, či jiné platby dle této smlouvy, ani do 60 dnů po termínu
splatnosti,
4.2.4. na základě odůvodněné písemné výpovědi ze strany školy v případě, že se žák dopustil
závažného porušení Školního řádu nebo opakovaného méně závažného porušování
Školního řádu nebo nesplňuje jiné důležité podmínky studia,
4.2.5. na základě odůvodněné písemné výpovědi ze strany školy, byla-li zjištěna nedostatečná
adaptabilita žáka na způsob anebo rozsah výuky ve škole, vždy však dané až po konzultaci
s rodiči a odborníky,
4.2.6. k libovolnému datu na základě písemné dohody obou stran.
V případě ukončení smlouvy, nedošlo-li k němu z důvodu porušení povinností na straně školy, se již
zaplacené školné nevrací. Ze zvlášť závažných důvodů může škola rozhodnout o částečném vrácení
již uhrazeného školného.
V případech zániku této smlouvy dle bodů 4.2.3., 4.2.4. anebo 4.2.5. zaniká smlouva datem
uvedeným ve výpovědi.
V případě nedodržení termínů výpovědi této smlouvy stanovených v bodě 4.2.2. jsou rodiče
povinni zaplatit penále ve výši čtvrtiny ročního školného za příslušný školní rok.

Závěrečná ustanovení
Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména
Školským zákonem.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud
nedojde v souladu s čl. 2.12. výše k zaplacení nevratné zálohy na dvouměsíční školné do 7 dnů od
podpisu této smlouvy, pozbývá tato smlouva platnosti.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami. Jakýkoliv návrh na změnu či doplnění této smlouvy platí za akceptovaný druhou smluvní
stranou pouze tehdy, pokud je akceptován zcela bez výhrad.
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se veškeré písemnosti, odeslané jednou ze
smluvních stran na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy, považují za
doručené nejpozději následující den ode dne vrácení nedoručených zásilek zpět straně odesílající.
Rodiče souhlasí se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním osobních údajů žáka, za
účelem plnění povinností školy vyplývajících z této smlouvy a vedení interní evidence školy o
poskytovaných vzdělávacích a souvisejících službách. Rodiče prohlašují, že si jsou vědomi svých
práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Rodiče souhlasí s pořizováním zvukových, obrazových a zvukově-obrazových záznamů dítěte ze
strany školy v rámci výuky a jiných školních i mimoškolních aktivit pořádaných školou, jakož i s
používáním těchto záznamů z výuky a školních i mimoškolních aktivit pro účely interní evidence
školy a dále pro účely zhotovování reklamních a propagačních materiálů školy.
Žádná ze smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převádět svá práva anebo povinnosti
vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu, na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé
smluvní strany.
V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné nebo některé ustanovení
chybí, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení se použijí
příslušná ustanovení právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší smyslu smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují
své podpisy.

V Praze dne ……………………..…….

V Praze dne ………………………...

____________________________
PhDr. Petra Bakajsová
ředitelka

___________________________
otec

___________________________
matka

