Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
se sídlem v Orlové - Lutyni, Mládí 726, IČ 26867940 (dále jen gymnázium) zastoupené
Mgr. Jarmilou Adamusovou jako jednatelkou společnosti. Společnost je vedena u Krajského soudu
v Ostravě, spisová značka C28748
a
žák/žákyně:
narozen/narozena:
zastoupený/zastoupená:

r. č.:
narozen/narozena:

trvale bytem:
uzavírají
SMLOUVU
o poskytování všeobecného vzdělání na gymnáziu podle ustanovení § 1746, odst. 2
Občanského zákoníku
I.
Úvodní ustanovení
Uchazeč o studium splnil ke dni uzavření této smlouvy podmínky stanovené pro studium na gymnáziu.
Dne ……….. bude žák zařazen do I. ročníku a bude mu poskytováno v souladu se Školským zákonem
ČR (dále jen zákon) a učebním plánem gymnázia, všeobecné vzdělání gymnaziálního typu se zaměřením
na živé jazyky a výuku vybraných předmětů v cizím jazyce na základě povolení MŠMT. Místem vzdělávání
je komplex budov A a B na ulici Mládí 726, Orlová - Lutyně.
II.
Stupeň dosaženého vzdělání
1. Studium na gymnáziu je ukončeno maturitní zkouškou, kterou žák vykoná, pokud splní všechny
studijní podmínky jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů v rozsahu čtyř ročníků a nemá
žádné pohledávky vůči škole (např. neuhrazené školné, smluvní pokuty, příspěvky do povinných
fondů schválených školskou radou).
2. V jednotlivých ročnících studia jsou žáci průběžně klasifikováni dle zákona a platných principů
hodnocení (vnitřní dokument školy) a celkově hodnoceni známkami výborný - chvalitebný - dobrý dostatečný - nedostatečný na konci 1. pololetí a na konci školního roku. Má-li zletilý žák nebo
zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat vedení školy o
přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Vedení školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se
koná nejpozději do čtrnácti dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným
zástupcem žáka.
3. Maturitní vysvědčení, jakož i všechna ostatní vysvědčení gymnázia mají oficiální, státem garantovanou
platnost, která vyplývá ze zařazení do rejstříku škol MŠMT ČR.
4. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí vedení školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li
žáka možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka
hodnotit na konci druhého pololetí, určí vedení školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak,
aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního
roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto
termínu, neprospěl. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných
předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku
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v termínu stanoveném vedením školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná
opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Zletilý žák nebo zákonný
zástupce nezletilého žáka může v souladu se zákonem požádat vedení školy o opakování ročníku.
Pokud je opakování zamítnuto, smlouva ze strany gymnázia zaniká dnem doručení rozhodnutí a
studující ve studiu dále nepokračuje.
III.
Závazky ze strany školy
1.

Gymnázium poskytuje vzdělání bezúplatně po celou dobu studia (4 školní roky) za dodržení všech
níže uvedených podmínek: a) na každém pololetním i výročním vysvědčení bude žák
v průběhu celého studia hodnocen a bude prospívat ze všech předmětů učebního plánu
daného ročníku, nebyl-li z výuky vybraného předmětu uvolněn vedením školy, b) žák bude
dodržovat povinnosti vyplývající ze školního řádu včetně jeho příloh a v průběhu studia mu
nebude v souladu se školním řádem uloženo žádné kázeňské opatření (např. napomenutí
třídního učitele, třídní důtka, ředitelská důtka, snížený stupeň z chování), c) na každém
pololetním i výročním vysvědčení bude žák v průběhu celého studia hodnocen ze všech
předmětů známkou výborný, chvalitebný nebo dobrý, d) zákonný zástupce žáka dodržuje
plnění veškerých závazků plynoucích z hlavy IV bod 8 této smlouvy. V případě
prokazatelného nedodržení jakékoli z výše uvedených podmínek žák ztrácí nárok na
bezplatné studium do ukončení studia a je tedy povinen hradit standardní roční výši
školného – 15 120,-Kč od následujícího pololetí, kdy došlo k porušení podmínek pro přiznání
bezplatného studia.

2.

Změny ve výši školného oznamuje vedení školy zákonnému zástupci elektronicky při dodržení níže
uvedených lhůt: do 15. února daného školního roku (oznámení změny výše školného planoucí
z uzavřeného prvního pololetí daného školního roku, případné vyúčtování přeplatku/nedoplatku),
do 15. července daného školního roku (oznámení změny výše školného planoucí z uzavřeného
druhého pololetí daného školního roku, případné vyúčtování přeplatku/nedoplatku). Pokud
k žádným změnám ve výši školného nedochází, škola žádné oznámení nezasílá.

3.

Pro školní rok ……… je výše školného stanovena na 15 120,-Kč. Vedení gymnázia si vyhrazuje
právo upravit výši platby školného o příslušnou částku během školního roku, a to ve zvláštních
případech, pokud MF ČR vyhlásí zvláštní regulační opatření v měnové oblasti, či se jinak podstatně
změní úroveň nákladů na provoz gymnázia v důsledku meziroční inflace vyšší než 5 %.

4.

Zpravidla dvakrát ve školním roce svolává vedení gymnázia setkání se zákonnými zástupci, kde je
informuje o vzdělávacích výsledcích a problémech souvisejících s výukou, a to osobně nebo
prostřednictvím třídních vyučujících. Vedení gymnázia povolá prostřednictvím třídního učitele
příslušného zákonného zástupce i mimo výše uvedená setkání a to v případě nutnosti řešit naléhavé
otázky studijního či výchovného charakteru. Po dohodě s vedením školy mají zákonní zástupci
možnost navštívit výuku.

5.

Gymnázium poskytuje další elektronické informace prostřednictvím internetových stránek
www.linguistic.cz. Obsahují všechny platné řády, vybrané směrnice závazné pro provoz školy a
aktuální informace o školních aktivitách. Webová prezentace školy dále obsahuje sekci „úřední
deska“, na které škola zveřejňuje zejména údaje o komisionálních zkouškách a náhradních termínech
hodnocení. Při elektronické komunikaci se školou využívají zákonní zástupci primárně informační
portál školy – Škola online, případně e-mailovou adresu, kterou uvedli v protokole o osobních
údajích.

6.

Škola disponuje elektronickou verzí vedení klasifikace – systém Škola online. Zákonnému
zástupci žáka budou nejpozději do 10. září …… zaslány na jeho e-mail podklady k užívání a
přístupové údaje k systému, případně budou přístupové údaje zákonnému zástupci předány
na vstupní informační schůzce. Přístupové údaje k systému Škola online získá do 10. září …… i
každý žák – údaje předá oproti podpisu asistentka školy nebo třídní učitel. Systém Škola online slouží
rovněž jako informační portál školy – jsou zde zveřejňovány platné rozvrhy, změny ve výuce,
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suplování atd. Je povinností každého žáka a zákonného zástupce informace na systému Škola online
sledovat.
7.

Po celou dobu studia má žák možnost bezplatně studovat třetí cizí jazyk. Organizační
podmínky včetně výběru třetího cizího jazyka škola zveřejní vždy do konce srpna daného
školního roku. V případě, kdy si žák vybere studium třetího cizího jazyka jako povinného předmětu
učebního plánu, je výuka koncipována tak, aby z něj mohl žák úspěšně složit profilovou maturitní
zkoušku. Bezplatné studium se nevztahuje na čínštinu, korejštinu, japonštinu a další exotické jazyky.

8.

Po celou dobu studia má žák možnost uplatnit slevu ve výši 50% z ceny jedné
standardizované jazykové zkoušky na úrovni B2 – C2 dle aktuální nabídky školy.

9.

Za škodu, která vznikla žákovi při vyučování, výchově mimo vyučování nebo v přímé souvislosti
s nimi, odpovídá gymnázium ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění.
IV.
Závazky zákonných zástupců a zletilých žáků

1. Zákonní zástupci se zavazují platit školné ve výši platné pro daný školní rok v termínech uvedených
v bodě 2 pouze za předpokladu, že došlo k porušení podmínek poskytování bezplatného studia. Bez
ohledu na výši školného stanovenou dle hlavy III bod 3 může vedení školy zvýšit školné pro
následující školní rok pouze jednou za celou dobu studia za podmínky, že toto zvýšení musí být
oznámeno vedením školy vždy do 30. dubna předchozího školního roku a to formou písemného
sdělení nebo prostřednictvím úřední desky na webové prezentaci školy. Během čtyřletého studia škola
může zvýšit školné pouze jednou a to maximálně ve výši 20%. Navýšení se vypočítává ze standardní
výše školného, tj. školné bez přiznaných slev. Ve školním roce …….. je standardní výše školného
stanovena na částku 15 120,- Kč, která je rovněž základem při výpočtu navýšení nebo snížení
školného.
2. Školné bude hrazeno v pravidelných měsíčních splátkách vždy k 20. dni daného měsíce předem.
3. Dojde-li k zániku smlouvu dle hlavy V. bod b), c), d), e), f), g) je povinností zákonného
zástupce nebo zletilého studenta zaplatit standardní roční školné v celkové výši 15 120,- Kč za
každý dokončený i započatý ročník studia bez ohledu na přiznanou slevu nebo status
bezplatného studia s přihlédnutím k již případně zaplaceným platbám školného za daný
školní rok. Dojde-li k zániku smlouvu dle hlavy V. bod h) je povinností zákonného zástupce
nebo zletilého studenta zaplatit standardní roční školné v celkové výši 15 120,- Kč bez ohledu
na přiznanou slevu nebo status bezplatného studia s přihlédnutím k již případně zaplaceným
platbám školného za daný školní rok. Výzvu k úhradě zašle vedení školy bez zbytečného odkladu
poté, co bude o ukončení studia informováno.
4. V případě prodlení s platbou školného nebo příspěvku do třídního fondu zašle vedení školy
zákonnému zástupci nebo zletilému žákovi první upomínku, která je zpoplatněna částkou 100,-Kč.
Druhá upomínka je zpoplatněna částkou 200,-Kč. Neuhrazení pohledávky ani po druhé upomínce je
důvodem k vypovězení smlouvy dle hlavy V bod d). Upomínky škola zasílá výlučně elektronicky
prostřednictvím systému Škola online. Za den doručení upomínky se považuje den, kdy byla
prostřednictvím systému zaslána.
5. Při nedodržení termínu touto smlouvou sjednaných plateb školného zaplatí zákonný zástupce žáka na
účet gymnázia smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6.

Školné je splatné převodem na účet gymnázia u České spořitelny, číslo účtu: 261 726
9359/0800, variabilní symbol je celé rodné číslo žáka bez lomítka, konstantní symbol: 0308,
specifický symbol: 250. V posledním ročníku studia musí být školné a příspěvky do třídního fondu
včetně případných pohledávek za celé studium (např. nedoplatky na školném, smluvní pokuty atd.)
uhrazeny nejpozději do termínu konání klasifikační porady za II. pololetí posledního ročníku studia,
v opačném případě žák nebude moci maturitní zkoušku vykonat.
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7. Zákonní zástupci (zletilí žáci) odpovídají gymnáziu za škodu, kterou žák způsobil a jejíž plnění
pojišťovna odmítla.
8. Zákonný zástupce je povinen:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
b) na vyzvání vedení školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka,
c) zajímat se o prospěch žáka a účastnit se třídních schůzek,
d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
e) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
školním řádem, zejména pak omlouvat veškerou absenci do tří pracovních dnů,
f) dodržovat školní řád v ustanoveních, která se týkají zákonných zástupců nebo tam, kde je
vyžadována jejich součinnost,
g) nad rámec školného přispívat do třídního fondu, který byl zřízen na základě rozhodnutí
Školské rady Gymnázia Jana Šabršuly s. r. o..
Bez ohledu na zletilost žáka omlouvá veškerou jeho absenci po celou dobu studia jeho rodič,
případně ta osoba, která uzavřela smlouvu o studiu. Do doby dovršení zletilosti žáka je zákonný
zástupce povinen dodržovat veškerá dílčí ustanovení plynoucí z bodu 8, po nabytí zletilosti žáka
je vázán povinností vyplývající z bodu 8e) a 8g).
Bez ohledu na zletilost má každý rodič vždy přístup prostřednictvím systému Škola online ke všem
informacím, které se týkají průběhu vzdělávání jeho dítěte.
V.
Zánik smlouvy
Smluvní vztah mezi účastníky smlouvy zaniká:
a) závěrem školního roku, v němž žák úspěšně vykonal maturitní zkoušku,
b) nesplněním studijních podmínek – neprospěch žáka nebo jeho nehodnocení je důvodem k ukončení
studia (hlava II, bod 4),
c) vyloučením žáka z gymnázia z kázeňských důvodů nebo z důvodů neomluvené absence,
d) nezaplacením školného nebo jiného povinného poplatku (třídní fond, platby za zkoušky v náhradním
termínu, komisionální zkoušky), kdy dlužná částka není uhrazena ve stanovené lhůtě ani po druhé
upomínce,
e) hrubým porušením této smlouvy ze strany zákonného zástupce nebo zletilého žáka dle hlavy IV, bod
8 a) – g),
f) dohodou obou smluvních stran,
g) přestupem žáka na jinou školu, a to v době od data podpisu smlouvy po dobu její platnosti,
h) tím, že žák nezahájí studium v 1. ročníku dle organizačních pokynů MŠMT pro daný školní rok a
zahájil studium na jiné střední škole, přičemž ze strany Gymnázia Jana Šabršuly s.r.o. nedošlo
v období od podpisu smlouvy do zahájení studia k žádné změně, která by nebyla před podpisem
smlouvy o studiu zákonnému zástupci známa ve vztahu ke Gymnáziu Jana Šabršuly s.r.o. a
Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. bylo připraveno dostat všem závazkům plynoucím z této smlouvy,
VI.
Ostatní ujednání
1. Poradním orgánem vedení gymnázia je školská rada, která je z jedné třetiny tvořena zákonnými
zástupci žáků. Činnost školské rady se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
2. Sponzorské dary a jiné finanční prostředky nebo hodnoty, získané nad rámec státní dotace MŠMT ČR
a školného, jsou využívány dle potřeb a ve prospěch gymnázia. Jsou řádně zaevidovány a dokladovány.
3. Dlouhodobá či krátkodobá absence není důvodem ke snižování školného. Za určitých okolností
(závažné onemocnění, delší pobyt mimo území ČR v souvislosti s pracovními povinnostmi zákonných

IV

zástupců, studijní pobyt mimo území ČR, reprezentační povinnosti vyžadující časté absence apod.)
může vedení gymnázia na základě oprávněné písemné žádosti zákonných zástupců stanovit úpravu ve
formě studia – tzv. individuální přístup.
4. Projednávání a kompetence písemných i ústních požadavků, podnětů, připomínek a stížností
zákonných zástupců, příp. zletilých žáků je výhradně v pravomoci vedení gymnázia, které rozhoduje o
formě, příslušnosti, termínu řešení a určuje postup dalšího řízení. Nedodržení tohoto ustanovení ze
strany zákonného zástupce nebo zletilého žáka je považováno za hrubé porušení smluvního vztahu a
může být mimo jiné důvodem k jeho ukončení dle čl. V. písm. e) této smlouvy.
5. Veškeré záležitosti přesahující rámec této smlouvy budou řešeny po vzájemné dohodě obou
zúčastněných stran ve smyslu platných obecně závazných právních předpisů vztahujících se k příslušné
problematice.
6. Nedílnými přílohami této smlouvy jsou: a) školní a klasifikační řád, b) platné principy hodnocení, c)
směrnice k poskytování placených služeb nad rámec školného (zkratka: SKPPS), d) pokyn jednatele
pro organizaci vypsání a zajištění možnosti konání zkoušek v náhradním termínu (zkratka: PJO), e)
pravidla pro vstup do budovy školy, f) zásady distančního vzdělávání. Zákonný zástupce svým
podpisem potvrzuje, že se s platnou verzí výše uvedených dokumentů seznámil, bude je respektovat a
dodržovat. Potvrzuje rovněž, že bude respektovat a dodržovat veškeré změny, které ve výše uvedených
dokumentech v průběhu studia nastanou. Dojde-li k jakékoli změně ve výše uvedených dokumentech,
bude aktuální a platné znění, případně zcela nový předpis, zaslán na e-mailovou adresu žáka a
zákonného zástupce, vše bude rovněž zveřejněno na webovém portálu školy.
7. Sazby za výuku v nepovinných předmětech, za poskytování konzultací a jiné poplatky spojené se
studiem jsou blíže specifikovány ve Směrnici k poskytování placených služeb nad rámec školného.
Zákonní zástupci/zletilí žáci se zavazují poplatky vyplývající z výše uvedené směrnice uhradit, nastaneli situace pro jejich plnění.
8. Ve všech prostorách školy a při všech školních akcích platí pro žáky gymnázia přísný zákaz kouření,
požívání drog, jiných toxických látek a alkoholu.
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany si sjednávají šestiletou promlčecí lhůtu, která je počítána ode dne, kdy právo mohlo být
uplatněno poprvé.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran a je uzavírána na celé období studia,
kdy bude žák evidován v matrice školy. Studium je čtyřleté, v případě povolení opakování ročníku se
období studia prodlužuje o dobu opakování.
3. Tuto smlouvu lze upravovat a měnit pouze písemnými dodatky přijatými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každé má platnost prvopisu a náleží oběma
smluvním stranám.
V Orlové dne
___________________________
Zákonný zástupce žáka
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___________________________
Mgr. Jarmila Adamusová1

Případně jiná osoba zplnomocněna k podpisu
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