Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování vzdělávání

Dodatek pro potřeby individuálního vzdělávání
I.
Základní škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí, se sídlem Školní 73, 289 41 PňovPředhradí, IČO 02 640 007, zastoupená ředitelem Mgr. Jindřichem Mončekem (dále: „škola“)
a zákonní zástupci žáka/ žákyně __________________________, nar.______________,
paní ___________________________, nar.____________, bytem_____________________
_________________________________ a pan _____________________, nar. ___________,
bytem____________________________ _____________________ (dále: „zákonní zástupci“)
uzavřeli dne ___________ smlouvu o poskytování vzdělávání (dále: „smlouva“).
II.
Smluvní strany se dohodly, že žákovi/žákyni bude základní vzdělávání ze strany školy
poskytováno ve formě individuálního vzdělávání spočívající v docházce žáka/žákyně do školy
pouze v dohodnutých termínech na přezkoušení, na plánované konzultace nebo na jiné školní
akce.
III.
Smluvní strany proto uzavírají dodatek ke smlouvě, kterým upravují vzájemná práva
a povinnosti ze smlouvy s přihlédnutím ke specifikům individuální formy vzdělávání
žáka/žákyně takto:
1. Ujednání smlouvy jsou nadále aplikovatelná, pokud jejich aplikaci způsob poskytování
individuálního vzdělání nevylučuje nebo nestanoví-li tento dodatek jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 článku IV. smlouvy se mění a nahrazuje takto:
„1. Platbami podle této smlouvy je školné za poskytování výuky.“
3. Smluvní strany se dohodly, že odst. 2 článku IV. smlouvy se mění a nahrazuje takto:
„2. Zákonní zástupci se zavazují, že budou od účinnosti této smlouvy platit škole školné
ve výši a způsobem podle odst. 1 a 2 čl. V. této smlouvy.“
4. Smluvní strany se dohodly, že odst. 6 článku IV. smlouvy se neaplikuje.
5. Smluvní strany se dohodly, že článek V. smlouvy se mění a nahrazuje takto:
„1. Platby podle této smlouvy se hradí buď převodem na bankovní účet školy vedený
u České spořitelny č. 3496421389/0800 s vyžadovanou zprávou pro adresáta, kde je
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uvedeno: jméno žáka, účel platby a období, za které se částka hradí, nebo v hotovosti
v pokladně školy.
2. Školné je sjednáno ve výši 500 Kč měsíčně (hrazeno po 10 měsíců), tj. 5 000 Kč ročně.
Školné lze platit jednou v režimu jedné roční splátky platbou předem do 31. 8. na
následující školní rok, nebo v režimu dvou pololetních splátek po 2 500 Kč platbami do
31. 8. na 1. pololetí následujícího školního roku a do 31. 1. na 2. pololetí školního roku.
3. Právo volby režimu platby školného náleží zákonnému zástupci jednou ročně, režim
platby zákonný zástupce zvolí vždy nejpozději do 31. 8. na následný školní rok. Režim
platby si zákonný zástupce dohodne při podání přihlášky o vzdělávání.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení smlouvy náleží škole
dvou měsíční školné jako příspěvek na pokrytí nákladů vzniklých snížením počtu žáků.
Případné zbylé školné po odečtení příspěvku se vrací zákonnému zástupci. To neplatí
v případě ukončení smlouvy z vnějších důvodů neležících ani na jedné smluvní straně.
5. Škola je oprávněna poskytnout zákonnému zástupci slevu na školném ve výši až 40 %
z důvodu, že školu navštěvuje sourozenec žáka nebo z důvodů hodných zvláštního
zřetele.“
6. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 3 smlouvy se mění a nahrazuje tímto dodatkem,
který jako příloha č. 3 tvoří nedílnou součást smlouvy.
IV.
Dodatek se stává závazným pro obě smluvní strany dnem jeho podpisu. Dodatek nabývá
platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
Tento dodatek se sepisuje ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení tohoto dodatku.

V Poděbradech dne ____________________

_____________________________________ _____________________________________
zákonní zástupci žáka

V Poděbradech dne ____________________

________________________________
Mgr. Jindřich Monček, ředitel školy
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