
JMÉNO ŽÁKA/ŽÁKYNĚ _____________________________________________

SMLOUVA O STUDIU V PROGRAMU UPWORD ENGLISH 
NA ZŠ HANSPAULKA

uzavřená mezi

Rodiči/zákonnými zástupci žáka, kteří hradí školné (dále jen “zákonný zástupce”) 

Jméno a příjmení  ___________________________________________________________ 

bydliště  ___________________________________________________________________

datum narození nebo r.č.  ______________________________________________________
a
společností  RIVENHILL s.r.o. (dále jen “poskytovatel”)
 zastoupenou:   Markem Mudříkem, jednatelem společnosti
 se sídlem:   Divoká Šárka 22, 164 00 Praha 6
 IČ:   28486048

I.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Tato smlouva specifikuje spolupráci mezi zákonnými zástupci žáka a poskytovatelem výukového programu UpWord 
English na ZŠ Hanspaulka a vymezuje práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran.
UpWord English je soukromý program výuky angličtiny s rodilými mluvčími pro děti od předškolních let do 9. ročníku 
základní školy a je provozován společností RIVENHILL s.r.o. ve spolupráci s vedením ZŠ Hanspaulka. Všechny 
hodiny výuky v rámci UpWord English jsou zcela mimo povinné vyučování a mají z pohledu školy status volnočasové 
aktivity. UpWord English se skládá ze čtyř stupňů: 

• program ELF (English Language and Fun) pro děti předškolního věku – 4 hodiny týdně, 
• Stage 1 pro 1. a 2. ročníky ZŠ – 4 hodiny týdně 
• Stage 2 pro 3. až 5. ročníky ZŠ – 5 hodin týdně 
• Stage 3 a (3+) pro druhý stupeň ZŠ – 3 a (5) hodin týdně.  

Výuka UpWord English využívá tzv. nepřekladovou, komunikativní metodu výuky jazyka. Zároveň využívá metody 
CLIL (Content and Language Integrated Learning - t.j. výuka jazyka současně s výukou obsahu). Výuka UpWord 
English může být koordinována s hodinami výuky Aj poskytovanými školou.
Poskytovatel se snaží v rámci svých možností zajistit žákům rozšířené studium angličtiny UpWord English od 
předškolních let až do konce 9. ročníku ZŠ.  Přijetí do výuky ELF, Stage 1 nebo Stage 2 však neznamená garanci  studia 
v dalších stupních programu a to zejména v případě okolností, které jsou mimo kompetenci poskytovatele.

II.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit dostatečný počet kvalifikovaných lektorů angličtiny,  rodilých mluvčíc s 
pedagogickým vzděláním, k personálnímu zajištění výuky. Ve třídách, kde je to třeba, má rodilý mluvčí k ruce 
asistenta.1 

2. V případě nepředvídatelného odchodu některého z lektorů nebo asistentů v průběhu školního roku se poskytovatel 
zavazuje v rámci svých možností zajistit vhodnou náhradu (t.j. kvalifikovaného lektora/asistenta).

3. Poskytovatel zajišťuje metodickou a organizační stránku výuky včetně dělení dětí do skupin, výběru studijních 
materiálů, studijních metod apod.

4. Poskytovatel se zavazuje lektorům a asistentům před začátkem školního roku zajistit speciální profesní školení, 
které je seznámí se specifiky výuky v programu UpWord English na ZŠ Hanspaulka. 

5. Poskytovatel nese vůči zákonným zástupcům a dětem zařazeným do programu odpovědnost za zajištění 
bezpečného, pozitivního, povzbudivého a efektivního prostředí, ve kterém je schopen plnit své cíle, zejména učit 
děti sebeúctě, respektu k druhým, pomáhat jim stát se pozitivní součástí svého okolí a naučit je používat angličtinu 
tak, že se jim stane druhou přirozeností. 

6. Poskytovatel je odpovědný za udržování otevřené a přímé komunikace mezi týmem učitelů, rodiči a vedením školy. 
Poskytovatel pravidelně informuje zákonné zástupce o obsahu výuky, prospěchu žáka včetně slovního hodnocení 
nebo o případných kázeňských problémech. Na konci školního roku obdrží děti certifikáty potvrzující jejich zdárné 
dokončení každého ročníku. 

7. Zákonný zástupce souhlasí s metodami výuky a počty hodin výuky týdně v jednotlivých stupních programu 
UpWord English (viz. bod I).  Poskytovatel není povinen vytvářet alternativy programu s více či méně vyučovacími 
hodinami týdně pro jednotlivé studenty. 

8. Zákonný zástupce je povinen dodržovat zásady ochrany autorských práv,  zejména nesdílet zapůjčené pomůcky 
(např. Genki Homework Software, RAZ Kids, apod.) s dalšími uživateli a na konci školního roku software vymazat 
z vlastního počítače, tabletu apod. v souladu s instrukcemi poskytnutými spolu s těmito pomůckami.

1 Asistenti hovoří plynně česky i anglicky, pomáhaji lektorovi s organizací výukového procesu a asistují dětem při přechodu ke 
komunikaci a výuce s rodilým mluvčím pouze v anglickém jazyce.  Od 3. třídy může být asistent ve třídě přítomen v závislosti na 
pokročilosti dětí, podle uvážení metodika a vyučujících.



9. Zákonný zástupce je povinen včas uhradit školné. Výše školného a termíny plateb jsou specifikovány v Rozpisu 
plateb, který tvoří součást této smlouvy a který zákonný zástupce obdrží spolu s touto smlouvou v dostatečném 
předstihu před koncem předešlého školního roku. Školné na daný školní rok je možné uhradit jednorázově, ve dvou 
pololetních, nebo čtyřech čtvrtletních splátkách.  Výše školného UpWord English je stanovena v závislosti na 
celkovém počtu vyučovacích hodin ve školním roce a zohledňuje veškeré prázdniny, svátky, školy v přírodě, 
ředitelská volna, apod. Za žákovy jednotlivé zameškané hodiny není možné poskytovat náhrady či vracet školné. 

10. Není-li zákonný zástupce ve výjimečných případech schopen uhradit platbu v řádném termínu podle Rozpisu 
plateb, je povinen o této skutečnosti informovat ředitele programu UpWord English na ZŠ Hanspaulka a domluvit si 
s ním alternativní splátkový kalendář.

III.
PODMÍNKY UKONČENÍ STUDIA V PROGRAMU UPWORD ENGLISH ZE STRANY POSKYTOVATELE

Poskytovatel si vyhrazuje právo na vyřazení žáka z programu UpWord English a odstoupení od této 
smlouvy v následujících případech: 

1. Závažné porušení nebo opakované porušování školního řádu ZŠ Hanspaulka nebo z důvodu zjištění nedostatečné 
adaptability dítěte na způsob a rozsah výuky v programu UpWord English. V případě, že se objeví problémy s 
dítětem, poskytovatel okamžitě informuje rodiče a zasadí se o včasnou nápravu situace a případné nalezení společně 
vyhovujícího řešení dané situace. Poskytovatel se zavazuje využít všechny dostupné prostředky k tomu, aby dítě 
mohlo v programu pokračovat. Pokud poskytovatel dojde k závěru, že přes veškerou snahu není schopen pomoci 
danému dítěti dosáhnout výukových cílů (např. dítě nemá o výuku angličtiny zájem nebo se do výuky nezapojuje, je 
kruté a agresivní k učitelům nebo jiným žákům, nemá úctu k učitelům a k jiným žákům apod.) nebo dítě nevykazuje 
žádný pokrok z důvodu špatného chování nebo z důvodu poruchy učení, na jejíž zvládnutí není poskytovatel 
dostatečně odborně zdatný, může být dítě z programu vyřazeno.  Zákonnému zástupci dítěte bude vráceno již 
uhrazené školné za zbývající část roku. 

2. Zákonný zástupce žáka svým chováním či jednáním narušuje kvalitu či prostředí výuky (viz oddíl II, odstavec 5), 
ohrožuje fungování nebo jinak poškozuje dobrou pověst programu UpWord English. 

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran. 

2. Platnost smlouvy je od data jejího podpisu do konce následujícího školního roku. V případě podpisu smlouvy po 1. 
září je platnost smlouvy do konce školního roku, ve kterém byla podepsána. 

3. Zákonný zástupce může od této smlouvy odstoupit i bez udání důvodu a to vždy ke konci příšlušného pololetí 
(školního roku) s tím, že rozhodnutí o odstoupení musí být poskytovateli doručeno nejpozději 30 dnů před 
skončením předešlého školního roku nebo pololetí. Platnost smlouvy v tomto případě končí doručením rozhodnutí o 
odstoupení od smlouvy. Pokud má žák zaplaceno školné na další pololetí, bude školné vráceno v plné výši. 

4. V případě odstoupení od smlouvy v jiném termínu než ke konci školního roku (nebo pololetí) podle ustanovení 
oddílu IV, odstavce 3 této smlouvy, bude školné vráceno podle následujícího klíče: 

A. Pokud je školné zaplaceno na celý rok nebo na příslušné pololetí:
• 80% zaplacené částky při odstoupení před začátkem školního roku či pololetí.
• 40% zaplacené částky pokud k odstoupení dojde v průběhu prvních dvou měsíců vyučování. 
• Školné nebude vráceno pokud žák z programu vystoupí po dvou či více měsících vyučování.

B. Pokud je uhrazena pouze jedna platba (čtvrtina školného na celý rok):
• 50% zaplacené částky při odstoupení před začátkem školního roku/pololetí.
• 25% zaplacené částky pokud k odstoupení dojde v průběhu prvního měsíce vyučování.
• Školné nebude vráceno pokud žák z programu vystoupí měsíc či více po začátku vyučování.

5. V případě nedodržení úhrady školného k datu splatnosti a pokud si zákonný zástupce s poskytovatelem předem 
nesjedná alternativní splátkový kalendář podle oddílu II. odstavec 10 této smlouvy, končí platnost této smlouvy 
datem začátku dalšího pololetí nebo čtvrtletí, za které nebylo školné uhrazeno.  

6. Pokud platnost smlouvy nezanikne některým ze způsobů uvedených v oddílu IV. odstavec 3 až 5 této smlouvy, 
smlouva se automaticky prodlužuje na další školní rok. 

7. Tato smlouva zaniká dnem ukončení devátého ročníku studia žáka/žákyně nebo odchodem žáka ze ZŠ Hanspaulka.
8. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
9. Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, že jejímu obsahu porozuměly, že uzavření smlouvy tohoto 

znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že smlouva není uzavírána v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz tohoto připojují podpisy.

______________________________                   _________________________________________________
      V Praze dne      Zákonný zástupce žáka/žákyně                                                       
     

_____ 13. 6. 2017________________                    _________________________________________________
     V Praze dne      Marek Mudřík jednatel RIVENHILL s.r.o                                   


