
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLOU BODLÁKA A PAMPELIŠKY, O.P.S., Veliš 40, 507 21 Veliš

Preambule

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. je základní školou podporující a rozvíjející kvalitní výchovu a vzdělávání
založené na principech osobního přístupu a rovnocenného vztahu mezi žáky, učiteli a rodiči, vzájemného respektu,
uznání chyby a odpuštění, bezpečí, práva a svobodného přístupu k informacím.  
Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. je plně organizovaná základní škola, která je součástí systému základního
vzdělávání  v České  republice  a  která  poskytuje  vzdělávání  žáků  podle  zákona  č.  561/2004  Sb.  o  předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s tím, že klade větší důraz především na
individuální  přístup  k jednotlivým  žákům  při  jejich  vzdělávání  a  též  na  aktivní  vzájemnou  spolupráci  nejen  se
zákonnými zástupci vzdělávaných žáků, ale též s „okolím“ školy, které může pozitivně ovlivnit její rozvoj a posléze i
výsledky výchovně vzdělávacího procesu.

a

Zákonní zástupci žáka / žákyně (otec, matka, jiný zákonný zástupce)

1.

Jméno a příjmení Dat. nar.:

Bydliště (včetně PSČ):

Tel: Email:

2.

Jméno a příjmení Dat. nar.:

Bydliště (včetně PSČ):

Tel: Email:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování základního vzdělávání

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 40,507 21 Veliš, tel. 728 969 568,
IČO 259 94 581, č.ú. 185078487/0300, email reditel@zsbp.cz, www.zsbp.cz 

Poskytovatel

Škola: Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. 

Sídlo: Veliš 40, PSČ 507 21

IČ: 259 94 581

Kontakty: tel: 728 969 568, e-mail: reditel@zsbp.cz 

Č. účtu: 185078487/0300 ČSOB a.s.

IZO: 650059794
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žáka / žákyně

Jméno a příjmení  
Datum 
narození:

Bydliště (včetně PSČ):

v následujícím znění:

I.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit pro žáka vzdělávání v rámci povinné školní docházky dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Porozumění schváleného 1. září 2007, v aktuálním znění,
a to v období od ...  do  … . 

2.  Kromě  dodržování  právních  předpisů  České  republiky,  mezinárodních  smluv  týkajících  se  vzdělávání  a  dětí
(především Úmluvy o právech dítěte) a dalších předpisů a pokynů především Ministerstva školství,  mládeže a
tělovýchovy se poskytovatel při zajišťování základního vzdělávání dle čl. I odst. 1 této smlouvy řídí a zohledňuje
především následující principy a zásady výuky:

a) zajištění  základního vzdělávání pomocí všech dostupných moderních i  klasických vyučovacích metod a
prostředků výuky

b) zajištění nerušené výuky všech žáků
c) udržení maximálního počtu 15 žáků ve třídě pro zajištění individuálního přístupu ke každému žákovi, a to

především s ohledem na osobní potřeby a předpoklady každého dítěte (navýšení počtu žáků ve třídě jen
se souhlasem zákonných zástupců)

d) zajištění podmínek pro bezpečí žáků a jejich ochranu před násilím, šikanou, omamnými a psychotropními
látkami a jinými sociálně patologickými jevy

e) zajištění příjemného prostředí, které bude příznivé pro výuku i pro další duševní i sociální rozvoj dítěte
f) podpora a rozvíjení pozitivního myšlení dětí, podpora vývoje sebevědomého mladého člověka a vedení

k samostatnosti a odpovědnosti za sebe i za druhé
g) dodržování základních pravidel  slušného chování,  úcty k člověku, majetku i  k přírodě, jejichž konkrétní

obsah je specifikován v platném Školním řádu poskytovatele, který je nedílnou součástí této smlouvy
h) respektování základních individuálních požadavků a potřeb jednotlivých žáků a rozvoj jejich osobních a

intelektuálních vloh a dispozic,  především s ohledem na zajištění  a  přípravy  na další  studium a  jejich
uplatnění v běžném životě

3. Hlavní zásadou poskytovatele při poskytování základního vzdělání je individuální přístup učitele k žákovi a snaha o
vytvoření  prostředí,  které  svými  principy,  fungováním  a  koncepcí  zajistí  dítěti  vhodný  a  harmonický  vývoj  a
výchovu, která navazuje na základní rodičovskou zodpovědnost. 

4. Poskytovatel  se  zavazuje,  že  v případě,  že  nebudou  ze  strany  žáka  nebo  jeho  zákonných  zástupců  porušena
ustanovení dle čl. II odst. 1. a 2. této smlouvy, prodlouží bez dalšího odkladu tuto Smlouvu na další školní rok, a to
vždy na období  od 1.  září  do 31.  srpna následujícího školního roku.  Poskytovatel  může prodloužit  smlouvu i
jednostranně, a to písemným sdělením prostřednictvím školního informačního systému EduPage.
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II.
Povinnosti žáků a zákonných zástupců

1. Vzhledem  k tomu,  že  poskytovatel  svou  výukou  zajišťuje  alternativní  formu  vzdělávání  vedle  státem
poskytovaného  vzdělání  ve  spádových  školách,  a  že  k absolvování  povinné  školní  docházky  žáka  ve  škole
provozovatele se zákonní zástupci žáka rozhodli svobodně a dobrovolně, jsou zákonní zástupci a žák (či žákyně)
povinni dodržovat základní pravidla stanovená ve školním řádu zajištující výuku dle principů a zásad poskytovatele
stanovených v čl. I odst. 2 a 3, jakož i dodržovat tyto principy a zásady samotné.

2. Zákonní  zástupci  se  dále  zavazují  aktivně spolupracovat  se  vzdělávacím zařízením nejen při  realizaci  Školního
vzdělávacího  programu  –  Porozumění,  ale  též,  a  to  především,  při  výchovném  působení  na  žáky,  utváření
morálních hodnot a též při formování kritického přijímání autorit. Zákonní zástupci se též zavazují hradit školné,
jehož výše bude projednána a následně stanovena vždy nejdéle do 31. 8. pro následující školní rok.

3. V případě, že dojde ze strany žáka k závažnému porušení základních pravidel stanovených školním řádem, jakož i
principů a zásad poskytovatele stanovených touto smlouvou, a smlouva nebude ze strany poskytovatele dle čl. I
odst. 4. prodloužena, zavazují se zákonní zástupci, že pro nejbližší možné období školního roku zajistí přestup žáka
na jinou školu poskytující základní vzdělávání, pokud bude žádost o přestup zamítnuta, zavazují se podat žádost o
přestup na spádovou školu žáka dle platného školského zákona.  Po dobu do přestupu žáka na jinou školu se
poskytovatel zavazuje poskytnout základní vzdělání tak, aby nebylo porušeno právo žáka na vzdělání a bylo mu
umožněno konat povinnou školní docházku. 

4. Za  závažné  porušení  základních  pravidel  stanovených  školním  řádem  a  principů  a  zásad  poskytovatele  je
považováno například takové porušení pravidel a chování, které narušuje průběh výuky a právo ostatních žáků na
splnění základních principů výuky při plnění jejich povinné školní docházky ze strany poskytovatele, ke kterým se
v této smlouvě poskytovatel zavázal. 

5.  Pro přestup žáka na jinou školu za splnění podmínek dle čl. II odst. 3 této smlouvy udělují tímto zákonní zástupci
žáka plnou moc ředitelce školy k tomu, aby za ně o přestup žáka na jeho spádovou školu požádal.   

III.
Školní řád

1. Zákonní zástupci žáka prohlašují, že se řádně seznámili se školním řádem a zavazují se s  tímto řádem seznámit
žáka.

2. Školní řád je k prostudování na webových stránkách školy.

IV.
Ochrana osobních údajů

1. Zákonní zástupci udělují podpisem Smlouvy o poskytování základního vzdělávání souhlas Základní škole Bodláka  a
Pampelišky, o.p.s. ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních údajů a citlivých údajů o svém dítěti a o nich
samotných (zákonných zástupcích) a to ve smyslu nařízení EU 2016/679 GDPR a Směrnice školy k GDPR.
2. Svůj souhlas poskytují pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu:
- pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a pro využití výsledků psychologických a jiných vyšetření potřebných
pro školní i mimoškolní akce školy,
- pro účast na programech pořádaných školou v rámci jejího ŠVP Porozumění,
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-  pro zpracování podoby žáka pořizováním a zveřejňováním základních identifikačních údajů,  fotografií  a  videí  ze
školních akcí umístěných v prostorách školy, na webových stránkách školy, při propagaci školy,
- pro zpracování základních identifikačních údajů žáka v rámci pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, exkurze,
koncerty, soutěže apod.).
3. Svůj souhlas poskytují na celé období trvání vzdělávání žáka na ZŠBP a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou
pro jejich zpracování, vědecké účely a pro účely archivnictví.
4. Zákonní zástupci byli jsem poučeni o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mají právo vzít svůj
souhlas kdykoli zpět písemným odvoláním, požadovat po škole informaci, jaké osobní údaje zpracovává, požadovat po
škole vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si ve škole přístup k těmto svým údajům a nechat je
aktualizovat nebo opravit,  požadovat po škole výmaz svých osobních údajů,  v případě pochybností o dodržování
povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na školu nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů. V případě, že se budou domnívat, že je zpracování osobních údajů v rozporu s tímto souhlasem, mohou žádat
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
5. Škola se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracování,
před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. 

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva platí po dobu od ... do ... a ruší platnost veškerých smluv předešlých, které se týkají předmětu této
smlouvy a byly podepsány oběma stranami před smlouvou touto. Prodloužení její  platnosti lze uskutečnit dle
ustanovení čl. I. odst. 4. této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
3. V případě, že je žák na žádost rodičů během školního roku přeložen či přehlášen na jinou školu poskytující základní

vzdělávání, pozbývá tato smlouva platnosti dnem, kdy k přestupu došlo.
4. Všechny případné změny této smlouvy budou realizovány písemným a oběma stranami podepsaným dodatkem. 
5. Obě strany prohlašují,  že si obsah smlouvy přečetly, že s jejím obsahem dobrovolně a svobodně souhlasí a na

důkaz toho připojují níže své podpisy. 

Ve Veliši dne ___________________________ V ____________________ dne ____________

Mgr. Hana Kubová – ředitelka školy
_____________________________________ _____________________________________
                          Za poskytovatele                   Zákonní zástupci
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