
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. se sídlem Brno – Starý Lískovec, Labská 27, IČ 253 14 122, společnost zapsaná v rejstříku
obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 12. Obecně prospěšná společnost
zastoupená ředitelem RNDr. Petrem Handlířem; účet vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno – venkov, číslo účtu
1106210297/0100 (dále jen EKO gymnázium)
a
pan

narozen

bytem

telefon

a
paní

narozena

bytem

telefon

jako zákonní zástupci (dále jen „zákonní zástupci“) nezletilého žáka
jméno a příjmení

narozen/a

bytem

rodné číslo

místo narození

okres

st. příslušnost

(dále jen „žák“)
tuto

S M L O U V U
uzavřenou v souladu s ustanovením § 1725, zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, v platném znění
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EKO gymnázium je nestátním školským zařízením vedeným jakožto obecně prospěšná společnost dle zákona č.
248/1995 Sb. zákon o obecně prospěšných společnostech, s druhem služeb výchovně vzdělávací činnost a provoz
střední školy s názvem EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., zařazené do školského rejstříku vedeného MŠMT ČR pod čj.
32 682/2005-21, IZO 048 033 413.
EKO gymnázium poskytuje úplné všeobecné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Toto vzdělání
je podle školského zákona rovnocenné vzdělání získanému na ostatních středních školách gymnaziálního typu.
Smluvní strany berou na vědomí, že školní rok pro každý ročník začíná dnem 1. 9. každého kalendářního roku
a končí dne 31. 8. každého kalendářního roku. Školní prázdniny jsou respektovány dle výnosu Ministerstva školství
a Jihomoravského kraje. EKO gymnázium se zavazuje zajistit pedagogy s odpovídajícím vzděláním, kteří mají
smluvní vztah (pracovněprávní či tomu obdobný) s EKO gymnáziem.
EKO gymnázium bylo prvotně zařazeno do sítě škol MŠMT ČR od 1. září 1992 rozhodnutím MŠMT ČR ze dne
28. května 1992 pod č.j. 2967/92.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že za poskytování služeb uvedených v čl. 1 a 2 této smlouvy přináleží EKO
gymnáziu nárok na příspěvek na činnost, tzv. školné ve výši 18.900,- Kč za každý rok studia žáka na EKO gymnáziu
a zákonní zástupci žáka se tímto zavazují školné v aktuální výši řádně a včas hradit. Školné je splatné při podpisu
této smlouvy. Výše školeného odráží náklady na výuku a provoz školy.
Strany se dohodly, že společně s uzavřením této smlouvy vzniká EKO gymnáziu nárok na tzv. zápisné ve výši
1.000,- Kč, které je splatné společně s prvním školným.
Strany se obapolně dohodly, že školné je možné jednostranně zvýšit (nikoliv však v průběhu roku), a to řádně
uzavřenými číslovanými dodatky k této smlouvě. Zvýšení školeného musí vždy reflektovat zvýšení cen a nákladů

na poskytování služeb. EKO gymnázium se tímto zavazuje oznámit aktuální výši školného vždy do 31. května
kalendářního roku na další školní rok. V případě, že tato změna oznámena nebude, výše školného se nemění, resp.
školné bude ve stejné výši jakožto rok předcházející.
7. Zákonní zástupci žáka se uzavřením této smlouvy zavazují uhradit školné na školní rok 2018/2019 ve výši
18.900 Kč a to jedním z následujících způsobů:
a) převodem na účet EKO gymnázia, kdy při podpisu této smlouvy bude předložen doklad o zaplacení částky
11.000,-Kč na účet EKO gymnázia (představující 1.000,- Kč zápisné; 10.000,- Kč záloha na školné). Doplatek
školného ve výši 8.900,- Kč bude uhrazen nejpozději ve lhůtě do 31. 1. 2019 na účet EKO gymnázia;
b) v hotovosti při podpisu této smlouvy ve výši 11.000,- Kč (představující zápisné ve výši 1.000,- Kč a 10.000,- Kč
zálohu na školné). Doplatek ve výši 8.900,- Kč bude uhrazen buď v hotovosti na ředitelství EKO gymnázia či
na účet EKO gymnázia nejpozději ve lhůtě do 31. 1. 2019;
c) splátkovým kalendářem či jiným způsobem, který bude individuálně sjednán ve zvláštním dodatku k této
smlouvě.
8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě že nebude dodržen termín úhrady školného dle čl. 7 této
smlouvy, má EKO gymnáziu nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý měsíc prodlení. Smluvní
pokuta je splatná na základě písemné výzvy.
9. EKO gymnázium se tímto zavazuje:
a) zajistit výuku žáka v souladu se školními vzdělávacími programy vydanými EKO gymnáziem na základě
rámcových učebních plánů vydaných MŠMT ČR;
b) v každém ročníku zaplatit pojištění žáka.
10. Smluvní strany prohlašují, že berou na vědomí, že finanční prostředky nebo jiné hodnoty, které z jakýchkoliv
zdrojů získá EKO gymnázium do svých fondů, jsou pořizovány k zabezpečení dalšího rozvoje výchovně
vzdělávacích programů.
11. EKO gymnázium se zavazuje, že na základě výzvy zákonných zástupců žáka je bude v nejbližším možném termínu
informovat o hospodaření školy, zákonným zástupcům žáka umožní nahlédnutí do Výroční zprávy o činnosti
a hospodaření školy.
12. Zákonní zástupci žáka berou tímto na vědomí, že ve všech prostorách EKO gymnázia platí přísný zákaz kouření,
požívání toxických látek a alkoholu.
13. Zákonní zástupci žáka berou dále na vědomí, že opakování ročníku je možné pouze z vážných zdravotních,
po případě závažných jiných důvodů, na základě řádně podané a doložené žádosti. O této žádosti rozhoduje
ředitel EKO gymnázia a je oprávněn toto individuálně vyhodnotit a žádosti případně nevyhovět. Zákonní zástupci
žáka berou tímto na vědomí, že opakovat ročník z prospěchových důvodů není na EKO gymnáziu umožněno.
14. Zákonní zástupci žáka berou tímto výslovně na vědomí, že v případě, že by i přes předchozí písemné upozornění
a bez zjevného (zdravotního či rodinného) důvodu opakovaně docházelo k narušení studia ze strany žáka tím, že
by se trvale omlouval z řádného vyučování, či by bez omluvenek do vyučování nedocházel, a z toho důvodu budou
vznikat další nutné náklady na jeho řádné ukončení daného pololetí vypisováním náhradních termínů zkoušek,
opakování, doučování a podobně, je EKO gymnázium oprávněno požadovat uhrazení zvýšeného školného, a to až
do výše dvojnásobku smluveného školného pro daný rok.
15. Ředitel EKO gymnázia může po projednání na pedagogické radě školy odstoupit od této smlouvy v následujících
případech:
a) pro hrubé porušení školního řádu EKO gymnázia, který rodiče obdrží při nástupu dítěte do školy na začátku
školního roku;
b) pro neprospěch žáka;
c) nebude-li zákonnými zástupci žáka zaplaceno školné ani ve lhůtě dodatečně určené ředitelem EKO gymnázia;
d) při opakovaném porušení ustanovení bodu 12 této smlouvy;
e) kdy ani do 31. 3. (resp. do 30. 6. u vyššího stupně) běžného roku neuzavře žák I. pololetí příslušného školního
roku klasifikací (pokud tato skutečnost není způsobena dlouhodobými vážnými zdravotními důvody, které jsou
řešeny v bodě 13 této smlouvy) či v případě, že se strany nedohodnou jinak.

16. Smlouva zaniká v těchto případech:
a) pro žáky maturitního ročníku datem ukončení řádného termínu maturitních zkoušek ve třídě, do které žák při
maturitních zkouškách náleží;
b) dnem odstoupení od této smlouvy ze strany EKO gymnázia - dle čl. 15 této smlouvy;
c) na písemnou žádost zákonných zástupců žáka;
d) dohodou smluvních stran
17. Zákonní zástupci žáka jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy před zahájením prvního ročníku studia. Pro
případ odstoupení je sjednána smluvní pokuta ve výši zaplacené zálohy na školné. Smluvní strany si tímto
výslovně ujednaly, že EKO gymnázium je oprávněno nárok na smluvní pokutu jednostranně započíst vůči uhrazené
záloze na školné.
18. Zákonní zástupci žáka berou na vědomí, že v případě ukončení studia dle čl. 15 a 18 této smlouvy, nevzniká nárok
na vrácení zápisného. Zápisné je administrativní platbou spojenou se zápisem žáka ke studiu.
19. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě ukončení studia dle čl. 15 této smlouvy nebo dle čl. 17 písmeno
c) není nárok na vrácení zálohy na školné případně školného uhrazeného pro daný rok, a to s ohledem
na zajištěné umístění žáka i jeho výuky pro daný školní rok.
20. Zákonní zástupci žáka/žákyně tímto prohlašují, že byli seznámeni se školním řádem EKO gymnázia, který je
nedílnou součástí této smlouvy. Rodiče školní řád obdrží při nástupu dítěte do školy na začátku školního roku.
21. Pokud zákonní zástupci poskytnou škole sponzorský dar, bude tento dar řešen samostatným ujednáním.
22. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
23. Žák a jeho zákonní zástupci souhlasí s využíváním fotografií a videozáznamů žáka a s uveřejňováním jména žáka
k účelům dokumentace a prezentace školy (webové stránky, Facebook, programy kulturních akcí, informační
tabule ve škole aj.). Zákonní zástupci žáka souhlasí s výše uvedeným a udělují souhlas, aby osobní údaje žáka byly
zpracovány správcem systému (škola). Výše uvedené prohlášení a souhlas činí i jménem svým.
24. Žák a jeho zákonní zástupci prohlašují, že jsou si vědomi zpracovávání osobních údajů školou a k jejich zpracování
udělili souhlas v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 201/679 a zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění.
25. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
26. To, co není upraveno touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění dalších změn a dodatků a dále pak
zákonem č. 89/2014 Sb., občanský zákoník.

V Brně dne:

……………………………………………………
podpis žáka
……………………………………………………
ředitel EKO gymnázia
………………………………………………………
zákonný zástupce

…………………………………………………………
zákonný zástupce

