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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU KURZU      OUTDOOROVÝ KURZ 2022 

 

Podpisem této závazné přihlášky a doručením škole zákonní zástupci žáka přihlašují žáka k účasti  

na příslušném školním kurzu, a tím za žáka přijímají nabídku školy na uzavření smlouvy o školním kurzu (dále jen „smlouva“) 

za níže uvedených podmínek.  

 

Smluvní strany 

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100, přísp. organizace; sídlo: Hostýnská 2100/2, Praha 10, 108 00; IČO: 47611171 

(dále jen „škola“) 

Jméno a příjmení žáka:        Datum narození:   

Adresa:         Číslo cestovního dokladu platného v době 
         školního kurzu: (v případě, že doklad bude 
         vystaven později, je nutné doplnit do odjezdu) 
zastoupený/á zákonným zástupcem  
jméno a příjmení rodiče:  

Telefonní čísla pro případ kontaktování během školního kurzu:   
Matka:                   Otec:                     Žák:  
          
                    (žákův mobil, fungující v průběhu 
                                                            kurzu - pro nouzové případy)  
Datum a podpis zákonného zástupce je na druhé straně této přihlášky. Prosíme, nepřehlédněte. 

 

(dále jen „žák“); škola a žák společně dále jen „smluvní strany“, jednotlivě „smluvní strana“ 

 

Vzhledem k tomu, že škola bude ve školním roce 2022/2023 pořádat školní kurz (jak je tento blíže popsán v článku III. níže), 

žák má zájem se tohoto školního kurzu zúčastnit a zákonní zástupci žáka souhlasí s účastí žáka na školním kurzu, dohodly se 

smluvní strany na uzavření této smlouvy, která upraví jejich vzájemná práva a povinnosti. 

 

I. Předmět smlouvy 

 

1. Škola se zavazuje obstarat pro žáka za podmínek stanovených touto smlouvou školní kurz a žák se zavazuje uhradit škole 

za obstarání školního kurzu cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 

2. Školního kurzu se může zúčastnit pouze žák školy. 

 

II. Popis školního kurzu 

 

Popis školního kurzu je uveden na webových stránkách www.outdoor-team.cz (sekce Outdoor. kurzy Dachstein), jejichž obsah 

ke dni podepsání této smlouvy je její nedílnou součástí. Organizace školního kurzu bude zajištěna ve spolupráci s Outdoor 

team, sportovní klub, z. s., IČO: 66002893, Adresa: Praha 5, Jindrova 482/19, Stodůlky, 155 00 (dále jen „organizátor kurzu“ 

nebo „Outdoor team“), jehož je škola členem.  

 

III. Cena 

 

1. Celková cena školního kurzu činí 4 850 Kč (slovy: čtyři tisíce osm set padesát korun českých) (dále jen „cena školního 

kurzu“).  

2. V ceně školního kurzu jsou zahrnuty všechny platby, poplatky, nájemné a půjčovné materiálu, tj. doprava – autobusový 

doprovod po celou dobu školního kurzu, ubytování, veškeré silniční poplatky a taxy, platby za půjčovné používaného 

sportovního materiálu a povinné cestovní náhrady učitelského doprovodu vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, v platném znění.  

3. Součástí ceny není pojištění žáka na hrazení léčebných výloh v zahraničí a odpovědnosti za škody, které si žáci sjednají po 

domluvě na informační schůzce rodičů (zákonných zástupců) žáků sami v pojišťovně dle vlastního výběru a výhodnosti.  

4. Případný finanční přebytek, který může vzniknout po závěrečném vyúčtování školního kurzu, je součástí ceny školního 

kurzu. Takový případný finanční přebytek náleží organizátorovi kurzu a bude použit na obměnu a dokoupení materiálu a 

vybavení užívaného žáky na obdobném typu školních kurzů, tj. žákovi v takovém případě nevznikne nárok na vrácení 

finančního přebytku. Žák tímto souhlasí, aby byl jeho podíl na takovém finančním přebytku použit k výše uvedenému účelu. 
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IV. Způsob platby 

 

Cena školního kurzu se hradí 2 splátkami: 

i. záloha 2 000 Kč – hotově vedoucím kurzu (spolu s odevzdáním přihlášky) nejpozději do 24. 6. 2022 

ii. doplatek 2 850 Kč – převodem na účet školy č. 2000735399/0800, VS 202210 nejpozději do 7. 9. 2022 

Při platbě převodem žák uvede do zprávy pro příjemce vždy svoje jméno a název kurzu. Na hotovostní platbu zálohy žák 

obdrží v den platby příjmový platební doklad. Potvrzení o zaplacení doplatku převodem škola vystaví pouze na vyžádání 

žáka, a to písemným potvrzením vydaným kanceláří školy. 

 

V. Storno podmínky při zrušení účasti žáka na školním kurzu 

 

1. Žák je oprávněn odstoupit od této smlouvy před zahájením školního kurzu z důvodu porušení povinností školy z této 

smlouvy (důvod je vždy povinen uvést v odstoupení) nebo z jiného zákonného důvodu. V případě, že žák odstoupí od smlouvy 

z jiného zákonného důvodu (zrušení účasti žáka na školním kurzu) bez zajištění odpovídajícího náhradníka, zavazuje se uhradit 

škole odstupné ve výši a za podmínek stanovených v tomto článku V., odst. 4., a to v závislosti na době odstoupení. 

Odpovídající náhradník musí být žákem školy pořádající školní kurz a odpovídat věkem ostatním žákům školního kurzu. 

2. Škola je oprávněna od smlouvy odstoupit (i) z důvodu porušení povinností žáka z této smlouvy, (ii) z důvodu vážného 

porušení školního řádu ze strany žáka v jakémkoli pololetí školního roku po uzavření této smlouvy, včetně již probíhajícího 

pololetí, (iii) v případě, že žák přestane být v období od uzavření smlouvy do skončení školního kurzu žákem školy. V případě, 

že od smlouvy odstoupí škola, zavazuje se žák uhradit škole odstupné ve výši a za podmínek stanovených v tomto článku V., 

odst. 4. 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni písemného nebo e-mailového doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

4. Pokud žák odstoupí od smlouvy bez zajištění odpovídajícího náhradníka nebo škola odstoupí z důvodů dle článku V., odst. 2, 

zavazuje se žák škole uhradit následující odstupné dle počtu dnů ode dne odstoupení do počátku školního kurzu: 

i. více než 90 dní před odjezdem – zavazuje se žák uhradit škole odstupné ve výši 30 % z ceny školního kurzu, 

ii. 90 – 31 dní včetně – zavazuje se žák uhradit škole odstupné ve výši 50 % z ceny školního kurzu,  

iii. 30 dní a méně – zavazuje se žák uhradit škole odstupné ve výši 100 % z ceny školního kurzu.  Odstupné ve výši 100 % 

z ceny školního kurzu bude škole uhrazeno i v případě, kdy žák bez předchozího odstoupení nenastoupí na školní kurz. 

5. Pro případ neočekávaného zrušení účasti žáka např. z důvodu nemoci nebo karantény doporučujeme sjednání pojištění 

stornopoplatků u některé pojišťovny. Pojištění je třeba sjednat neprodleně po přihlášení žáka na kurz.  

6. Dojde-li ke zrušení celého kurzu z důvodu státem nařízeného zákazu konání podobných akcí v rámci covidových opatření 

(netýká se karanténních opatření, ta jsou řešena článkem V. odst. 4 a 5 smlouvy) budou žáku vráceny všechny jím uhrazené 

splátky kurzu (záloha, doplatek) v plné výši. 

 

VI. Prohlášení žáka a zákonných zástupců 

 

1. Žák a jeho zákonní zástupci uzavřením této smlouvy závazně přihlašují a souhlasí s účastí žáka na školním kurzu 

“Outdoorový kurz 2022” pořádaném školou ve spolupráci s Outdoor teamem za podmínek uvedených v této smlouvě. 

2. Žák a jeho zákonní zástupci tímto potvrzují, že se seznámili s podmínkami odstupného uvedenými v čl. V., odst. 4 této 

smlouvy a souhlasí s nimi. 

 

VII. Informace o zpracování osobních údajů 

 

Škola a organizátor kurzu se za účelem zajištění organizace školního kurzu stávají zpracovateli osobních údajů žáka.  Podrobné 

informace o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

naleznete na webových stránkách www.outdoor-team.cz (sekce Profil), jejichž obsah je nedílnou součástí této smlouvy.   

 

VIII. Platnost a účinnost 

 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zaplacení první splátky.             

   

 

 

 

            Datum a podpis zákonných zástupců 


