Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku

DOHODA O POSKYTNUTÍ MOTIVAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
NEZLETILÝ ŽÁK
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi
1.

Název zaměstnavatele1:
Jméno a příjmení2:
Sídlo:
IČ:
Jednající:
(jméno a příjmení)

(dále jen „poskytovatel“)

a
2.

Žák / student:
(jméno a příjmení)
Adresa trvalého pobytu:
Datum narození:

(dále jen „příjemce“)
Zákonný zástupce žáka3:
(jméno a příjmení)
Adresa trvalého pobytu3:
Datum narození3:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Poskytovatel má zájem poskytnout motivační příspěvek příjemci, který se vzdělává ve škole:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(název a adresa školy)
……………………………………………………………….…………………………………….. a který je v …………………….… ročníku.
(kód a název oboru vzdělání včetně délky vzdělávání)

2. Předmětem zájmu na poskytování motivačního příspěvku je úspěšné ukončení vzdělávání
příjemce v oboru vzdělání na škole uvedených dle článku 1.1.

Vyplnit u právnických osob.
Vyplnit u fyzických osob.
3
Vyplnit v případě nezletilého žáka, který není plně svéprávný.
1
2
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3. Příjemce prohlašuje, že je jeho zájmem úspěšné a řádné ukončení vzdělávání v oboru
vzdělání na škole uvedené v článku 1. 1.
4. V souvislosti s deklarovaným zájmem obou stran uzavírají strany tuto dohodu za podmínek
uvedených níže.
Čl. 2
Předmět dohody
1. Poskytovatel se zavazuje po dobu vzdělávání na škole uvedené v článku 1.1., není-li dále
stanoveno jinak, poskytovat příjemci každý měsíc motivační příspěvek ve výši …………… Kč
(slovy:..............................korun českých) vyjma období hlavních prázdnin za níže
dohodnutých podmínek:
a) nulová neomluvená absence v teoretickém a praktickém vyučování,
b) studijní průměr z teoretického a praktického vyučování do konkrétní výše ………
včetně, a to za každé pololetí.
c) hodnocení z odborných předmětů s hodnocením do …………., a to za každé
pololetí.
d) hodnocení chování stupněm 1,
e) ……….. (např. výchovná opatření).
2. Motivační příspěvek za jednotlivý měsíc bude poskytován nejpozději do …………….. dne
následujícího měsíce, a to tímto způsobem4: ………………………………………………………. .

Čl. 3
Povinnosti smluvních stran
1. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli doklad o plnění podmínek dle článku 2.1.,
zpravidla vysvědčení za každé pololetí, a to do tří pracovních dnů od jeho vydání.
2. Příjemce se zavazuje písemně informovat poskytovatele o skutečnostech rozhodných pro
poskytování motivačního příspěvku, a to bezodkladně.
3. Poskytovatel se zavazuje písemně informovat příjemce o všech skutečnostech rozhodných
pro poskytování motivačního příspěvku, a to bezodkladně.
Čl. 4
Výpověď
1. Poskytovatel může jednostranně vypovědět tuto dohodu z důvodu, poruší-li příjemce jednu
z podmínek uvedených dle článku 2.1.

4

Poskytovatel se dohodne s příjemcem na konkrétním způsobu poskytování motivačního příspěvku, např. zasíláním na bankovní účet
příjemce, vyplacením v hotovosti na stanoveném místě apod.
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2. Příjemce může jednostranně vypovědět tuto dohodu kdykoliv bez udání důvodů.
3. Dohoda zaniká doručením výpovědi druhé straně.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1.

Smluvní strany mohou tuto dohodu změnit jen písemnými dodatky.

2.

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě vlastní, svobodné a vážné vůle.

3.

Dohoda se uzavírá na dobu určitou do ………………….. .

4.

Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno
vyhotovení.

V ……………. dne ………………..
…………………………………………
Poskytovatel

……..……………………………………………
Příjemce
…………………………………………….....
Zákonný zástupce

razítko
poskytovatele
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