SMLOUVA
o vzdělávání ve střední škole (kombinovaná forma studia)
mezi
1. DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o., Ke Kamenci 151, Pardubice,
zastoupená Ing. Jiřím Formánkem, ředitelem školy (dále jen škola)
a
2. Jméno a příjmení žáka …… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
datum narození…………………………………….………………rodné číslo: ….………………………...……………………………………………………………………………..
trvalé bydliště…………………………………….……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
korespondenční adresa .………………….……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
telefon (mobilní)…………………………………………..........…e-mail…………………………………………………………………………………………………………….……
(dále jen žák).
Smluvní strany ve smyslu zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném
znění, uzavírají následující smlouvu:
I.
Škola na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o zařazení do školského rejstříku č.j. 8962/2006-21
z 21.7.2006 má oprávnění poskytovat přijatým žákům úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.
Kombinovaná forma studia je čtyřletá.
Škola se zavazuje, že takové vzdělávání bude žákovi poskytovat podle schválených osnov, resp. podle školního vzdělávacího programu při současném
splnění podmínek určených touto smlouvou.
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Žák je povinen docházet na výuku v psychicky a fyzicky způsobilém stavu, dále je povinen zachovávat normy slušnosti, společenské zdvořilosti,
dodržovat předpisy o ochraně zdraví při práci, školní řád a Zákon č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, se kterým bude seznámen na začátku školního roku. V případě hrubého porušení školního řádu, popř.
této smlouvy, může být žák vyloučen ze studia.
III.
Žák je povinen platit školné. Školné je stanoveno ve výši 14.000,- Kč (slovy Čtrnácttisíckorunčeských).
Škola může stanovené školné upravit na základě změny výše dotací MŠMT ČR nebo výše inflace (snížením nebo zvýšením stanovené částky), s čímž
smluvní strany vyslovují souhlas.
Nezaplacení první splátky školného v určeném termínu je porušením ustanovení této smlouvy a má za následek nepřijetí žáka ke studiu. Neplacení
školného může být důvodem k vypovězení této smlouvy a vyloučení žáka ze školy.
V.
V případě zanechání studia, přestupu na jinou školu nebo při vyloučení ze studia se školné za příslušné pololetí nevrací.
VI.
Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.
Žák souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely přijímacího řízení na střední školu a využitím pro účely personální potřeby školy
DELTA-SŠIE, ZŠ a MŠ, s.r.o. po dobu jeho studia.
Smlouva nabývá účinnosti dnem připsání první splátky školného na účet školy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a její platnost končí dnem ukončení
studia.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Pardubicích dne ………………………………….………

…………………………………………………………………………
ředitel školy

…………………………………………………………………………
žák starší 18 let nebo zákonný zástupce žáka
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