Smlouva o poskytnutí vzdělávání
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem Jeremenkova 754/2 v Ostravě
IČ 00600920
zastoupená RNDr. Janou Foltýnovou, Ph.D., ředitelkou školy
(dále jen „poskytovatel“)
a
jméno, příjmení, titul: ……………………………………………..………………………………………………………………….
trvalý pobyt:

……………………………………………..………………………………………………………………….

datum narození:

……………………………………………..………………………………………………………………….

(dále jen „příjemce“)
uzavírají dnešního dne tuto Smlouvu o poskytnutí vzdělávání
čl. I
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je úprava podmínek, za kterých se poskytovatel zavazuje umožnit příjemci
vzdělávání v akreditovaném kvalifikačním kurzu Zubní instrumentářka.
čl. II
Specifikace vzdělávání
Předmětem vzdělávání podle této smlouvy je akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka,
v rozsahu 528 hodin teorie, 272 hodin odborné praxe a zkoušky prof. kvalifikace (dále jen „kurz“).
Kurz proběhne v období od 10. 9. 2021 do 27. 5. 2022. Odborné praxe budou ukončeny do
27. 5. 2022. Závěrečná zkouška se uskuteční 3. 6. 2022. Podrobnosti k obsahu a organizaci kurzu
jsou rozvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, harmonogram kurzu je upraven v příloze č. 2.
čl. III
Cena kurzu, závdavek a způsob úhrady
1. Cena kurzu vč. zkoušky profesní kvalifikace činí 16 000,- Kč.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva vznikne po podpisu obou smluvních stran dnem
odevzdání závdavku ve výši 10 000,- Kč nebo plnou úhradou ceny kurzovného 16 000,- Kč
příjemcem poskytovateli. Příjemce se zavazuje uhradit částku odpovídající závdavku nebo
ceně kurzovného současně s podáním přihlášky na účet č. 71633761/0100. Variabilní symbol
je 377117 a specifickým symbolem je datum narození příjemce ve tvaru DDMMRR. Závdavek
je současně první splátkou ceny kurzu. Zbývající část ceny kurzu ve výši 6 000,- Kč se zavazuje
příjemce uhradit poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2021, nezaplatil-li plnou cenu
kurzovného při podání přihlášky. Odevzdáním závdavku a zaplacením ceny se rozumí okamžik
připsání částky na účet poskytovatele.
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3. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li smlouva zcela, případně zčásti, splněna z důvodu
na straně příjemce, propadne závdavek poskytovateli. Nebude-li smlouva splněna z důvodu
na straně poskytovatele, například pro nenaplnění kapacity kurzu, poskytovatel bude povinen
vydat příjemci částku odpovídající výši závdavku, tj. 10 000,- Kč, nejpozději do 14 dnů
od původně sjednaného termínu zahájení kurzu.
čl. IV
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje:
a) zabezpečit obsah a rozsah kurzu dle akreditace a platných právních předpisů, v období
sjednaném touto smlouvou,
b) vést kurz prostřednictvím odborných a kvalifikovaných pracovníků,
c) informovat příjemce s dostatečným, tj. alespoň sedmidenním předstihem o změnách
v organizaci (příloha č. 1) nebo harmonogramu (příloha č. 2) kurzu,
d) vydat příjemci na jeho žádost potvrzení o zaplacení první splátky a doplatku ceny kurzu,
případně vydat příjemci fakturu,
e) v případě zrušení poskytování kurzu před jeho zahájením z důvodu na své straně vrátit
příjemci částku odpovídající výši odevzdaného závdavku a další příjemcem zaplacené
částky na cenu kurzu do 14 dnů od původně sjednaného termínu zahájení kurzu.
2. Poskytovatel je oprávněn:
a) provést jednostranně změnu v organizaci (příloha č. 1) nebo harmonogramu (příloha č. 2)
kurzu, pokud tím nedojde k rozporu s akreditací kurzu,
b) jednostranně zrušit poskytování kurzu před jeho zahájením, zejména z důvodu nenaplnění
kapacity kurzu.
3. Příjemce se zavazuje:
a) plnit řádně studijní povinnosti při absolvování kurzu,
b) uhradit řádně a včas cenu kurzu,
c) seznámit se s vnitřními předpisy poskytovatele pro organizaci kurzu a dodržovat je,
d) seznámit se s vnitřními předpisy a předpisy BOZP poskytovatelů odborné praxe
a dodržovat je,
e) splnit minimální podmínky stanovené pro absolvování kurzu dle přílohy č. 1 a dodržet
harmonogram kurzu dle přílohy č. 2, obojí v případném znění včas oznámených změn
ze strany poskytovatele,
f) poskytnout poskytovateli své osobní údaje v rozsahu nezbytném pro vedení agendy kurzu,
výkon odborné praxe na pracovištích poskytovatelů odborných praxí a pro vydání
osvědčení o získání kvalifikace,
g) doložit poskytovateli svou lékařem potvrzenou zdravotní způsobilost k absolvování kurzu.
4. Příjemce prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že nesplnění minimálních podmínek
stanovených pro absolvování kurzu z jeho strany se považuje za nesplnění smlouvy z důvodu
na straně příjemce.
5. Příjemce prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě neuhrazení doplatku ceny kurzu
mu nebude poskytovatelem umožněno dokončit absolvování kurzu, přičemž se tato
skutečnost považuje za nesplnění smlouvy z důvodu na straně příjemce.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva bude ze strany poskytovatele splněna zabezpečením
celého kurzu včetně organizace závěrečné zkoušky. Nevykonání závěrečné zkoušky ze strany
příjemce nebo neúspěšné vykonání této zkoušky ze strany příjemce není důvodem
pro případné neuhrazení doplatku ceny kurzu nebo pro vrácení odevzdaného závdavku.
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čl. V
Závěrečná ujednání
1. Poskytovatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v následujících případech
a) kapacita kurzu nebude naplněna do dne 7. 9. 2021,
b) příjemce neuhradí doplatek ceny kurzu do termínu sjednaného v čl. III odst. 2 smlouvy.
2. Poskytovatel je oprávněn písemně vypovědět smlouvu bez výpovědní doby v následujících
případech
a) neplnění studijních povinností podle čl. IV odst. 3 písm. a) smlouvy,
b) závažné zaviněné porušení vnitřních předpisů poskytovatele pro organizaci kurzu,
c) závažné zaviněné porušení vnitřního předpisu a předpisu BOZP poskytovatele odborné
praxe.
Účinky výpovědi nastanou okamžikem doručení výpovědi příjemci.
3. Příjemce je oprávněn písemně vypovědět smlouvu bez výpovědní doby v případě porušení
povinnosti poskytovatele dle čl. IV odst. 1 písm. a) a b). Účinky výpovědi nastanou okamžikem
doručení výpovědi poskytovateli.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Podrobnosti k obsahu a organizaci kurzu,
příloha č. 2 – Harmonogram kurzu.
5. Změny této smlouvy lze provést pouze písemnou dohodou smluvních stran formou
číslovaných dodatků k této smlouvě.
6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách poskytovatele www.zdrav-ova.cz.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvě rozumí a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými
podpisy na této smlouvě.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každá ze stran obdrží jedno z nich.

V ……………………...….. dne …………………

V Ostravě dne …………………

…………………………………………………………
příjemce

…………………………………………………………
poskytovatel
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