Základní škola německo-českého porozumění
a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung
und Thomas-Mann-Gymnasium, g.n.G.
Střížkovská 27/32
180 00 Praha 8

zastoupená ředitelkou o.p.s. Mgr. Zuzanou Svobodovou, Ph.D.
rodiče, popř. jiní zákonní zástupci žáka, dále jen “zákonný zástupce“: jméno, bydliště
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
za: jméno žáka: …………………………………………………………………….. bydliště: …………………………………….………………………
V případě, že máte zájem, můžete dobrovolně uvést i následující údaje pro komunikaci se školou – mail,
telefon, datová schránka:
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
uzavírají tuto
Smlouvu
o poskytnutí základního vzdělání v Základní škole německo – českého porozumění
Čl. I.
Základní škola německo-českého porozumění jako část o.p.s. zřízené Shromážděním Němců v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku poskytuje žákovi základní vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Čl. II.
Vzdělání získané na Základní škole německo-českého porozumění je rovnocenné vzdělání získanému na státních
školách podle citovaných zákonů a vyhlášek. Škola je vedena v duchu vzájemného porozumění mezi národy a
poskytuje intenzivní výuku německého jazyka od 1. třídy jako první cizí jazyk.
Čl. III.
Rodiče mají právo volit zástupce do Školské rady školy a být voleni. Školská rada je zřizována dle zákona č.
561/2004 Sb. a dle Volebního řádu o.p.s.
Rodiče/zákonní zástupci mají povinnost dodržovat ustanovení Školního řádu a další organizační pokyny vydané
školou. Podpisem této smlouvy rodiče potvrzují, že jsou seznámeni a jsou v souladu se Školním vzdělávacím
programem, s celkovou vzdělávací koncepcí, organizací a profilem školy a zavazují se vést děti a jednat se
školou v duchu dobrých mravů.
Čl. IV.
Zákonní zástupci žáka se zavazují přispívat na vzdělání školným. Školné je splatné ve
2 splátkách po 50% stanovené částky v termínu k 1.9. a 31.1. následujícího roku na
účet č. 181744542/0300 u ČSOB, Praha. Výši školného stanoví pro jednotlivé třídy správní rada školy vždy na
jeden školní rok dopředu a to nejpozději do 28.2. předcházejícího školního roku. Nejpozději 28.2.
předcházejícího školního roku jsou o výši školného informováni zákonní zástupci.
První platba školného ve výši 22 000,-Kč se platí okamžitě po uzavření smlouvy, nejpozději do 15. 5.2019.
Výše školného je stanovena fixní částkou na školní rok a nemění se dle faktické docházky žáka do školy.
Čl. V.
1) Výši školného stanovuje správní rada, statutární orgán o.p.s., jmenovaná dle § 12 z.č. 248/1995 Sb.
v platném znění zakladatelem. Školné je možné meziročně zvyšovat tak, aby byl zabezpečen provoz školy
srovnatelný s jinými základními školami v Praze.
2) Výše školného činí ve školním roce 2019/2020 44 000,-Kč a zahrnuje zároveň i případnou docházku do
družiny.
3) V případě, že Rodiče nebudou souhlasit s nově stanovenou výší Školného dle čl. V. odst 1 této Smlouvy o
studiu, mají právo tuto Smlouvu o studiu vypovědět, a to písemnou výpovědí doručenou škole nejpozději
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ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne oznámení o nové výši Školného Rodičům. Po uplynutí této lhůty
zaniká možnost podat výpověď z tohoto důvodu.
4) V případě prodlení s úhradou školného sjednávají strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně
z dlužné částky až do zaplacení. Tuto smluvní pokutu je dlužník povinen uhradit do 15 dnů po obdržení
jejího vyúčtování na uvedený účet o.p.s. Smluvní strany prohlašují, že uznávají bez výhrad výši této smluvní
pokuty pro případ neplacení školného, tato je přiměřená s ohledem na nutnost zajistit řádný chod školy,
což potvrzují níže svými podpisy.
Čl. VI.
O.p.s. nehradí stravné a ani související náklady se stravováním žáků, ubytovací a ani dopravní výdaje žáků.
Školné nezahrnuje výdaje na školní pomůcky nad rámec stanovený Školským zákonem a na ostatní volnočasové
aktivity žáků či aktivity nad rámec výuky (výlety, kroužky apod.).
Čl. VII.
Finanční prostředky nebo jiné hodnoty, které o.p.s. obdrží, jsou součástí majetku o.p.s. a jsou používány
k dosahování cílů vzdělání. O.p.s. zajišťuje v rámci finančního hospodaření úhradu nákladů vynaložených na
zvyšování úrovně výchovy a vzdělání.
Čl. VIII.
Hospodaření o.p.s. a jeho kontrola podléhá příslušným ustanovením zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění a
zakládací listiny o.p.s. Zpráva o hospodaření jednotlivých částí o.p.s. je součástí výročních zpráv za každý školní
rok.
Čl. IX.
Maximální počet žáků ve třídě činí dvacet sedm. Třídy se provozují, pokud počet žáků činí alespoň osmnáct.
Čl. X.
1) Škola povede žáky tak, aby získali maximální předpoklady pro přijetí na víceletá gymnázia.
2) Žákovi lze po dohodě se zákonným zástupcem z podnětu ředitele ukončit docházku do této školy:
a) V případě závažného porušení školního řádu.
b) Při neplacení školného ve stanovených termínech.
c) Pokud je jeho průměrný prospěch na závěr školního roku horší než 2,0 a v hlavních předmětech
(němčina, čeština, matematika) pouze dostatečný.
Škola je povinna poskytnout rodičům účinnou pomoc při umístění žáka do jiné školy.
3) Žákovi lze ukončit docházku na této škole i na základě žádosti zákonného zástupce. Zákonný zástupce
předloží řediteli školy potvrzení o plnění povinné školní docházky v jiné škole nebo jiným zákonem
stanoveným způsobem.
Čl. XI.
Smlouva zaniká:
a) Ke konci školního roku, v němž žák získá základní vzdělání prvního stupně
b) Výpovědí
c) Ukončením činnosti Školy
d) Dohodou smluvních stran
Čl. XII.
Rodiče mohou vypovědět Smlouvu:
a) Bez uvedení důvodu
b) Dle čl. V. odst. 3 této Smlouvy
Škola může vypovědět Smlouvu:
c) Z důvodu neplacení Školného
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Je-li výpověď dle bodu a) čl. XII. této Smlouvy doručena Škole v daném školním roce do 31.10. zaniká Smlouva
koncem prvního pololetí tohoto školního roku.
Je-li výpověď dle bodu a) čl. XII. této Smlouvy doručena Škole v daném školním roce v období mezi 1.11. a 31.3.
zaniká Smlouva koncem tohoto školního roku.
Je-li výpověď dle bodu a) čl. XII. této Smlouvy doručena Škole v daném školním roce po 31.3. zaniká Smlouva
koncem prvního pololetí školního roku, který následuje po školním roce, ve kterém byla Škole výpověď
doručena.
V případě výpovědi Smlouvy dle bodu b) čl. XII. této Smlouvy zaniká Smlouva na konci školního roku
předcházejícího školnímu roku, pro který bylo stanoveno Školné ve výši, která nebyla Rodiči akceptována.
V případě výpovědi Smlouvy dle bodu c) čl. XII. této Smlouvy zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi alespoň
jednomu zákonnému zástupci.
Čl. XIII.
V případě zániku Smlouvy dle bodu b), c), d) čl. XI této Smlouvy nemají Rodiče právo na vrácení zaplaceného
Školného a nezaniká povinnost dlužné Školné doplatit dle ustanovení této Smlouvy.. Dojde-li k dohodě podle
bodu d) čl.XI této Smlouvy, může být součástí dohody i vypořádání školného.
Čl. XIV.
Škola poskytuje žákům 1. až 3. třídy školní družinu. Žáci tříd 1. až 5. mohou navštěvovat družinu v případě volné
kapacity a další kroužky a volnočasové aktivity za poplatek stanovený ředitelem školy.
Čl. XV.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby, ve které žák dosáhne základního vzdělání prvního
stupně, pokud smluvní strany nebudou postupovat dle Čl. XI bodu b),c),d).
Čl. XVI.
Škola zpracovává osobní údaje (podrobně zde: http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/ochrana-osobnich-udajugdpr) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1)
2)
3)
4)

Čl. XVII.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Oba stejnopisy
mají platnost originálu.
Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Výše Školného na druhý a každý další rok trvání této Smlouvy se určuje postupem dle čl. V. této Smlouvy.
Smluvní strany této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a zněním, že byla
sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle, jasně, srozumitelně, se společným zájmem,
nikoliv v tísni nebo za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 29.4.2019

..........................................
podpis ředitele o.p.s.

......................................
razítko o.p.s.

....................................................
podpis zákonných zástupců žáka
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