
 
STŘEDNÍ  ODBORNÁ  ŠKOLA 

a  STŘEDNÍ  ODBORNÉ  UČILIŠTĚ 

KUŘIM, s.r.o. 

 

Smlouva o příspěvku na provoz školy 
(dále jen smlouva) 

 

I. Smluvní strany 
 

I.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. 

sídlo       : Křížkovského 48, 664 34  Kuřim 

IČ         : 47917865 

bank. spojení  : KB, a.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 

v zastoupení   : Ing. Hana Novotná, ředitelka 
 

jako strana oprávněná 

(dále jen oprávněná strana) 
 

a 
 

I.2. studentka – student   : …………..…………...…………………………………………………………… 

datum narození   : ……….…………………...………………………………………………………. 

bytem         : ……….………………………...…………………………………………………. 

zákonný zástupce 
2).1)

 : ……….……………………………...……………………………………………. 

datum narození   : ……….…………………………………...………………………………………. 

bytem         : ……….………………………………………...…………………………………. 

 

jako strana povinná 

(dále jen povinná strana) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu o úhradě příspěvku na provoz Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště Kuřim, s.r.o. (dále příspěvku): 

 

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je stanovení podmínek, které obě strany vytvoří k úspěšnému absolvování čtyřletého 

denního studia oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik studentkou - studentem. 

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

III.1. Oprávněná strana se zavazuje vytvářet podmínky pro kvalitní přípravu studentky - studenta. 

III.2. Oprávněná strana se zavazuje realizovat studium za příspěvek ve výši dle Přílohy 1, kterou lze měnit 

pro nový školní rok v závislosti na změně nákladů a státních dotací na obecnou studentku - studenta. 

III.3. Povinná strana se zavazuje dodržovat příslušný režim a organizaci studia. 

III.4. Povinná strana se zavazuje hradit příspěvek dle Přílohy 1 pro příslušný školní rok a to hotově ve sta-

novenou dobu v kanceláři školy nebo převodním příkazem na účet strany oprávněné s variabilním 

symbolem data narození studentky - studenta 
1)

. 



 
STŘEDNÍ  ODBORNÁ  ŠKOLA 

a  STŘEDNÍ  ODBORNÉ  UČILIŠTĚ 

KUŘIM, s.r.o. 

 

Smlouva o příspěvku na provoz školy 
(dále jen smlouva) 

 

I. Smluvní strany 
 

I.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. 

sídlo       : Křížkovského 48, 664 34  Kuřim 

IČ         : 47917865 

bank. spojení  : KB, a.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 

v zastoupení   : Ing. Hana Novotná, ředitelka 
 

jako strana oprávněná 

(dále jen oprávněná strana) 
 

a 
 

I.2. studentka – student   : …………..…………...…………………………………………………………… 

datum narození   : ……….…………………...………………………………………………………. 

bytem         : ……….………………………...…………………………………………………. 

zákonný zástupce 
2).1)

 : ……….……………………………...……………………………………………. 

datum narození   : ……….…………………………………...………………………………………. 

bytem         : ……….………………………………………...…………………………………. 

 

jako strana povinná 

(dále jen povinná strana) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu o úhradě příspěvku na provoz Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště Kuřim, s.r.o. (dále příspěvku): 

 

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je stanovení podmínek, které obě strany vytvoří k úspěšnému absolvování čtyřletého 

denního studia oboru 23-45-L/01  Mechanik seřizovač studentkou - studentem. 

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

III.1. Oprávněná strana se zavazuje vytvářet podmínky pro kvalitní přípravu studentky - studenta. 

III.2. Oprávněná strana se zavazuje realizovat studium za příspěvek ve výši dle Přílohy 1, kterou lze měnit 

pro nový školní rok v závislosti na změně nákladů a státních dotací na obecnou studentku - studenta. 

III.3. Povinná strana se zavazuje dodržovat příslušný režim a organizaci studia. 

III.4. Povinná strana se zavazuje hradit příspěvek dle Přílohy 1 pro příslušný školní rok a to hotově ve sta-

novenou dobu v kanceláři školy nebo převodním příkazem na účet strany oprávněné s variabilním 

symbolem data narození studentky - studenta 
1)

. 



 
STŘEDNÍ  ODBORNÁ  ŠKOLA 

a  STŘEDNÍ  ODBORNÉ  UČILIŠTĚ 

KUŘIM, s.r.o. 

 

Smlouva o příspěvku na provoz školy 
(dále jen smlouva) 

 

I. Smluvní strany 
 

I.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. 

sídlo       : Křížkovského 48, 664 34  Kuřim 

IČ         : 47917865 

bank. spojení  : KB, a.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 

v zastoupení   : Ing. Hana Novotná, ředitelka 
 

jako strana oprávněná 

(dále jen oprávněná strana) 
 

a 
 

I.2. studentka – student   : …………..…………...…………………………………………………………… 

datum narození   : ……….…………………...………………………………………………………. 

bytem         : ……….………………………...…………………………………………………. 

zákonný zástupce 
2).1)

 : ……….……………………………...……………………………………………. 

datum narození   : ……….…………………………………...………………………………………. 

bytem         : ……….………………………………………...…………………………………. 

 

jako strana povinná 

(dále jen povinná strana) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu o úhradě příspěvku na provoz Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště Kuřim, s.r.o. (dále příspěvku): 

 

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je stanovení podmínek, které obě strany vytvoří k úspěšnému absolvování čtyřletého 

denního studia oboru 63-41-M /01  Ekonomika a podnikání studentkou - studentem. 

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

III.1. Oprávněná strana se zavazuje vytvářet podmínky pro kvalitní přípravu studentky - studenta. 

III.2. Oprávněná strana se zavazuje realizovat studium za příspěvek ve výši dle Přílohy 1, kterou lze měnit 

pro nový školní rok v závislosti na změně nákladů a státních dotací na obecnou studentku - studenta. 

III.3. Povinná strana se zavazuje dodržovat příslušný režim a organizaci studia. 

III.4. Povinná strana se zavazuje hradit příspěvek dle Přílohy 1 pro příslušný školní rok a to hotově ve sta-

novenou dobu v kanceláři školy nebo převodním příkazem na účet strany oprávněné s variabilním 

symbolem data narození studentky - studenta 
1)

. 



 
STŘEDNÍ  ODBORNÁ  ŠKOLA 

a  STŘEDNÍ  ODBORNÉ  UČILIŠTĚ 

KUŘIM, s.r.o. 

 

Smlouva o příspěvku na provoz školy 
(dále jen smlouva) 

 

I. Smluvní strany 
 

I.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. 

sídlo       : Křížkovského 48, 664 34  Kuřim 

IČ         : 47917865 

bank. spojení  : KB, a.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 

v zastoupení   : Ing. Hana Novotná, ředitelka 
 

jako strana oprávněná 

(dále jen oprávněná strana) 
 

a 
 

I.2. studentka – student   : …………..…………...…………………………………………………………… 

datum narození   : ……….…………………...………………………………………………………. 

bytem         : ……….………………………...…………………………………………………. 

zákonný zástupce 
2).1)

 : ……….……………………………...……………………………………………. 

datum narození   : ……….…………………………………...………………………………………. 

bytem         : ……….………………………………………...…………………………………. 

 

jako strana povinná 

(dále jen povinná strana) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu o úhradě příspěvku na provoz Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště Kuřim, s.r.o. (dále příspěvku): 

 

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je stanovení podmínek, které obě strany vytvoří k úspěšnému absolvování čtyřletého 

denního studia oboru 18-20-M/01  Informační technologie studentkou - studentem. 

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

III.1. Oprávněná strana se zavazuje vytvářet podmínky pro kvalitní přípravu studentky - studenta. 

III.2. Oprávněná strana se zavazuje realizovat studium za příspěvek ve výši dle Přílohy 1, kterou lze měnit 

pro nový školní rok v závislosti na změně nákladů a státních dotací na obecnou studentku - studenta. 

III.3. Povinná strana se zavazuje dodržovat příslušný režim a organizaci studia. 

III.4. Povinná strana se zavazuje hradit příspěvek dle Přílohy 1 pro příslušný školní rok a to hotově ve sta-

novenou dobu v kanceláři školy nebo převodním příkazem na účet strany oprávněné s variabilním 

symbolem data narození studentky - studenta 
1)

. 

 



III.5. V případě porušení povinností uvedených v ad III.4. smlouvy, spočívajícím v prodlení s placením 

příspěvku povinnou  stranou se tato zavazuje uhradit oprávněné straně smluvní pokutu 5% z dlužné 

částky a to za každý i započatý měsíc prodlení. 

III.6. Povinná strana se zavazuje uhradit částku 50,-- Kč za každou případnou komisionální zkoušku (oprav-

nou, doplňkovou, rozdílovou). 

 

IV. Jiná ujednání 
 

IV.1. V opodstatněných případech může požádat zletilá - zletilý studentka - student nebo zákonný zástupce 

nezletilé - nezletilého o snížení příspěvku či změnu režimu plateb pro příslušný školní rok. K písemné 

žádosti nutno předložit doklady dle Přílohy 2 platné pro příslušný školní rok. Snížení příspěvku platí 

pouze po dobu, kdy na ně vzniká nárok. Zanikne-li nárok, musí povinná strana tuto skutečnost nepro-

dleně oznámit straně oprávněné. 

IV.2. V opodstatněných případech může písemně požádat zletilá - zletilý studentka - student nebo zákonný 

zástupce nezletilé - nezletilého v případě absence ve studiu delší než dva měsíce o snížení, popřípadě 

o  prominutí příspěvku za toto období. 

 

V. Závěrečná ujednání 
 

V.1.  Smlouva se uzavírá na celou dobu studia studentky  - studenta. 

V.2.  Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy 1 a 2 v aktualizované podobě. 

V.3.  Smlouvu může písemně vypovědět povinná strana k prvnímu dni následného pololetí do posledního 

dne příslušného pololetí bez udání důvodu. 

V.4.  Smlouvu může písemně vypovědět oprávněná strana okamžitě pro závažné porušování smlouvy, ne-

bude-li povinnou stranou sjednaná náprava do 30 dnů po písemném upozornění oprávněnou stranou na 

porušování smlouvy, nebo v případech vedoucích k ukončení studia dle platných školských předpisů. 

V.5.  Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž jedno obdrží strana povinná a jedno strana 

oprávněná. 

V.6.  Smlouva se stává platnou dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti ke dni 

1. 9. 2012. 

 

VI. Podpisy smluvních stran 
 

 

 Strana oprávněná Strana povinná 

 

 

 

  ..…………………………. 

  studentka - student 

 

 

 

 ..…………………………. ..…………………………. 

 v zastoupení zákonný zástupce 
2)

 

 

 

 

 

 V Kuřimi dne V …………............ dne …....... 2012 

 
1)

 nehodící se škrtnout nebo proškrtnout 
2) 

jako zákonný zástupce je myšlen jeden z rodičů nezletilého 

 

 

 

 



 
STŘEDNÍ  ODBORNÁ  ŠKOLA 

a  STŘEDNÍ  ODBORNÉ  UČILIŠTĚ 

KUŘIM, s.r.o. 

 

Smlouva o příspěvku na provoz školy 
(dále jen smlouva) 

 

I. Smluvní strany 
 

I.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. 

sídlo       : Křížkovského 48, 664 34  Kuřim 

IČ         : 47917865 

bank. spojení  : KB, a.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201 203 621/0100 

v zastoupení   : Ing. Hana Novotná, ředitelka 
 

jako strana oprávněná 

(dále jen oprávněná strana) 
 

a 
 

I.2. studentka – student   : …………..…………...…………………………………………………………… 

datum narození   : ……….…………………...………………………………………………………. 

bytem         : ……….………………………...…………………………………………………. 

zákonný zástupce 
2).1)

 : ……….……………………………...……………………………………………. 

datum narození   : ……….…………………………………...………………………………………. 

bytem         : ……….………………………………………...…………………………………. 

 

  jako strana povinná 

(dále jen povinná strana) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu o úhradě příspěvku na provoz Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště Kuřim, s.r.o. (dále příspěvku): 

 

II. Předmět smlouvy 
  

Předmětem smlouvy je stanovení podmínek, které obě strany vytvoří k úspěšnému absolvování čtyřletého 

denního studia oboru  26-47-M/002  Elektronické počítačové systémy studentkou - studentem. 

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

III.1. Oprávněná strana se zavazuje vytvářet podmínky pro kvalitní přípravu studentky - studenta. 

III.2. Oprávněná strana se zavazuje realizovat studium za příspěvek ve výši dle Přílohy 1, kterou lze měnit 

pro nový školní rok v závislosti na změně nákladů a státních dotací na obecnou studentku - studenta. 

III.3. Povinná strana se zavazuje dodržovat příslušný režim a organizaci studia. 

III.4. Povinná strana se zavazuje hradit příspěvek dle Přílohy 1 pro příslušný školní rok a to hotově ve sta-

novenou dobu v kanceláři školy nebo převodním příkazem na účet strany oprávněné s variabilním 

symbolem data narození studentky - studenta 
1)

. 

 


