S M L O U V A č. _ _ _ _ _
o poskytování finančních prostředků na výuku v denním studiu na
Bezpečnostně právní akademii Ostrava, s. r. o., střední škole (BPA Ostrava)
Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola
Se sídlem Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava - Michálkovice
IČO: 25370294
IZO: 046610502
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Ostrava
Číslo účtu: 168318004/0300
č. tel. do školy: 596788332, M: 604 290 961
zastoupená Mgr. Ctiradem Skopalem, ředitelem školy na základě pověření
(dále jen „BPA Ostrava“ nebo také „škola“)
a
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Bytem:
Telefon:

mobil:

Email:
který na základě § 457 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“) zastupuje:
Jméno a příjmení žáka (žákyně):
Rodné číslo:

Číslo OP:

Bytem:

Telefon:

Email:

uzavírají smlouvu ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku
Čl. I.
1. Na základě splnění kritérií přijímacího řízení byl(a) žák(yně) přijat(a) ke studiu na BPA
Ostrava. Škola je rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 1. 9. 1992 zařazena do sítě škol a
školských zařízení a zavazuje se žákům poskytovat vzdělání v oboru Bezpečnostně právní
činnost (68-42-M/01) dle dalších ustanovení této smlouvy.
2. Vzdělání získané absolvováním školy a úspěšným složením maturitních zkoušek je
rovnocenné vzdělání získanému v ostatních středních školách podle zákona č. 561/2004
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Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen
„školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Aktuální informace o BPA Ostrava lze získat na webové stránce: www.bpaostrava.cz
Čl. II.
1.

2.
3.
4.

5.

Studium oboru je čtyřleté a začíná dnem 01. 09. 2022. Výuka je zabezpečována po dobu
pěti dnů v týdnu, s výjimkou období školních prázdnin a zahrnuje výuku teoretickou a
praktickou.
Zákonný zástupce žáka se zavazuje, že bude respektovat harmonogram školního roku, který
je vždy v aktuální podobě veřejný na webu BPA Ostrava.
Žák je povinen dodržovat aktuální Školní řád a podrobit se případné lékařské prohlídce na
vlastní náklady a v termínu, který určí škola.
Studium se ukončuje vykonáním maturitní zkoušky v průběhu posledního školního roku
výuky, dle školského zákona, neskončí-li studium jinak dle článku VIII. smlouvy.
O vykonání maturitní zkoušky a jejím výsledku obdrží žák maturitní vysvědčení.
Maximální tolerance neúčasti na výuce v jednotlivých předmětech je 30% z celkové
hodinové dotace za školní pololetí. Při vyšší neúčasti nebude žák hodnocen a je povinen
vykonat zkoušku pro doklasifikování v termínu, který určí ředitel školy.
Čl. III.

Škola nese ve smyslu § 2945 občanského zákoníku odpovědnost za škodu vzniklou na věcech
žáka, které se do školy obvykle nosí, jež vnesl, či odložil na místě, k tomu určeném. Žák je
povinen šetřit zařízení a majetek školy. Způsobí-li škodu na majetku školy nebo na věcech
v hospodaření, či opatrování školy, zavazují se zákonní zástupci škodu nahradit. O způsobu a
výši náhrady škody rozhoduje ředitel školy. Tím není dotčeno ustanovení § 2951 odst. 1
občanského zákoníku.
Čl. IV.
1. Zákonný zástupce žáka se zavazuje škole poskytovat příspěvek na výuku ve výši
22.200,- Kč na každý rok studia.
2. Záloha při podpisu smlouvy činí 5.550,-- Kč (pokud nerozhodne ředitel školy jinak) a
odečítá se při první platbě. Tuto zálohu uhradí zákonný zástupce bezhotovostně
na bankovní účet školy do 14 dnů od podpisu této smlouvy (variabilní symbol – číslo
smlouvy). V případě nenastoupení žáka ke studiu, škola zálohu nevrací.
3. Příspěvek lze hradit formou pololetní zálohy na účet školy, nebo přímo na sekretariátě
školy.
4. Splatnost pololetních záloh:
1. splátka bude hrazena do 15. 9. kalendářního roku – 11.100,-- Kč,
2. splátka bude hrazena do 15. 2. kalendářního roku – 11.100,-- Kč,
a to po celou dobu studia (vyjma 1. splátky v 1. ročníku, od které se odečítá záloha
zaplacená při podpisu smlouvy).
5. V případě prodlení se zaplacením jednotlivých příspěvků je BPA Ostrava oprávněna
účtovat zákonnému zástupci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to
za každý započatý den prodlení.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde v průběhu trvání této smlouvy ke
zvýšení nájemného a záloh na služby za užívání nebytových prostor, v nichž je výuka
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provozována, je škola oprávněna zvýšit uvedený příspěvek, maximálně však o 20 %
z aktuální pololetní zálohy.
7. Zvýšení příspěvku podle předchozího odstavce nabývá na účinnosti při splatnosti
příspěvku na bezprostředně nadcházející pololetí.
8. Do povinných nákladů za studium spadá i částka za čtyři povinná sportovní soustředění,
která zahrnuje náklady na dopravu, ubytování, stravu a režie.
Čl. V.
Zákonní zástupci se zavazují poskytovat příspěvek na výuku po celou dobu trvání studia, bez
ohledu na skutečnou přítomnost žáka ve výuce, a to v plné výši.
V případě nezaviněné dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve výuce je jednatel BPA Ostrava po
dohodě s ředitelem v odůvodněných případech oprávněn stanovit výši příspěvku individuálně.
Zanechá-li žák studia během školního roku dříve z jiných než zdravotních důvodů, poskytnutá
půlroční záloha příspěvku se nevrací. Rovněž tak se příspěvek nevrací z důvodů uvedených
v čl. VIII., odst. 2, 3, 5 a 6.
Čl. VI.
Z rozhodnutí jednatele BPA Ostrava bude poskytnuta sleva z příspěvku na výuku na základě
výborných studijních výsledků žáka.
Výše a způsob poskytnutí slevy určuje Stipendijní řád vydaný ředitelem školy.
Poskytnutí slevy je podmíněno skutečností, že žák nebude v průběhu studia trestán za závažné
porušování školního řádu a na příspěvku na výuku nebude žádná dlužná částka.
Návrh na slevu podává třídní učitel a schvaluje ředitel školy.
Čl. VII.
Zákonný zástupce žáka prohlašuje, že žák nebyl dosud trestán za úmyslný trestný čin. Následně
bere na vědomí, že základními hodnotami školy jsou ochrana osobnostních a lidských práv a
po žácích školy je vyžadováno, aby se nedopouštěli úmyslné trestné činnosti, ale i jednání
směřujícího k propagaci stran a hnutí potlačujících lidská práva či šířících rasovou, národnostní,
etnickou či náboženskou nesnášenlivost.
Čl. VIII.
Studium se ukončuje:
1) Vykonáním maturitní zkoušky dle čl. II.
2) Rozhodnutím ředitele školy o vyloučení ze studia.
3) Písemnou výpovědí ze strany zák. zástupce (zletilého žáka). Výpověď je účinná
uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď doručena BPA Ostrava.
4) V případě, že s ohledem na zdravotní stav (lékařsky doložený posudek) nemůže a není
žák schopen nadále ve studiu pokračovat. Studium pak končí rozhodnutím ředitele školy
– dohodou se zákonným zástupcem žáka.
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5) V případě zamlčení (zákonným zástupcem či žákem) závažných skutečností, majících
vliv na rozhodnutí o přijetí ke studiu (zdravotní stav, vzdělání apod.).
6) V případě porušení pravidel uvedených v článku VII této smlouvy.
Závěrečná ustanovení:
Pokud se tato smlouva o některých otázkách výslovně nezmiňuje, či je neřeší a o těchto
případných, ve smlouvě neupravených, otázkách nedojde mezi ředitelem školy a zákonným
zástupcem k dohodě, je tento oprávněn se obrátit se žádostí o posouzení a rozhodnutí na
jednatele BPA Ostrava, pana Mgr. Josefa Krystu.
Pokud žák dovrší zletilosti a nedá škole písemný souhlas s poskytováním informací o průběhu
studia zákonným zástupcům, bude smlouva písemným dodatkem se zák. zástupci ukončena a
v celém rozsahu převedena na žáka.

V Ostravě dne: ……………………….

…………………………..…..
ředitel školy

……………………………..
zákonný zástupce žáka
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