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Smlouva o studiu na Gymnáziu Evolution 
2022/23 

Gymnázium Evolution, s. r. o.  
Sázavská 5, Praha 2 

IČO: 48109355 
(č. ú.: 1968155359/0800, ČS, a. s.) 

zastoupené generálním ředitelem Gymnázia Evolution, s. r. o. Mgr. Janem Teplým 
(dále jen škola) 

studentka:  Jméno Příjmení  
rodné číslo:  xxxxxx/xxxx 
bydliště:  Ulice, PSČ  Obec 
osobní číslo studentky (OČS):  xxx 

 (dále jen student) 
zastoupený zákonnými zástupci 

1. rodič:  Jméno Příjmení 2. rodič:  Jméno Příjmení 
bydliště: Ulice, PSČ  Obec bydliště:  Ulice, PSČ  Obec 

(dále jen rodiče) 
uzavírají tuto smlouvu: 

I. 
Škola se zavazuje, že počínajíc školním rokem 2022/2023 bude poskytovat studentovi možnost všeobecného středoškolského vzdělání, 
zakončeného maturitní zkouškou, v souladu s platnou právní úpravou, školním vzdělávacím programem, s rozšířenou výukou anglického 
jazyka a vybraných předmětů v anglickém jazyce.   

II. 
Chod školy a výuka se řídí obecně závaznými předpisy, zejména školským zákonem a prováděcími právními předpisy, rozhodnutími vedení 
školy a školním řádem. 

III. 
Škola zajišťuje úhradu nákladů:   

- na budovu, vybavení a provoz školy;  
- na zajištění pedagogického sboru a dalších zaměstnanců; - na individuální konzultace v rámci výuky.  

Škola nehradí studentovi zejména:  
- stravné, ubytovací a dopravní výdaje;   
- učebnice a jinou literaturu;   
- lyžařské kurzy a obdobné akce, nesjednané v rámci této smlouvy.  

IV. 
Škola je oprávněna po dobu platnosti této smlouvy (resp. po dobu studia studenta) stanovit a upravovat výši školného s ohledem na 
změny ekonomických podmínek (zejména určených oficiálním inflačním vývojem vyhlašovaným ČSÚ a oficiálním vývojem mezd a dotací 
ve školství celé ČR). Tyto změny vedení školy projedná - nejméně 1 měsíc před jeho platností - vždy s Radou rodičů a Radou školy GEVO a 
informuje o tom rodiče či zveřejní na oficiálním webu školy https://gevo.cz v sekci ŠKOLNÉ.  

V. 
Rodiče se zavazují platit stanovené školné v jedné z příslušných kategorií:  

• Kategorie P (Plné školné): je pro školní rok 2022/23 stanoveno na 12 500 Kč měsíčně.  
Do této kategorie spadají rodiče, kteří neučiní prohlášení uvedené v následující kategorii B (Běžné školné). Změnit zařazení do 
kategorie je možné prohlášením (v případě změněné fin. situace rodiny) kdykoliv během studia.  

• Kategorie B (Běžné školné): je pro školní rok 2022/23 stanoveno na 10 000 Kč měsíčně.  
K zařazení do této kategorie rodiče učiní v příloze I. této smlouvy jednoduché prohlášení, bez dalšího dokládání, že jejich 
průměrný čistý měsíční příjem nepřesahuje limit 100 tis. Kč zvýšený o náklady na vzdělání (tzn. že školné činí více než 10 % jejich 
čistého rodinného příjmu; uvedený limit se – pro potřebu zařazení do této kategorie – zvyšuje za každé vyživované dítě do věku 
26 let o paušál 25 tis. Kč. V dalších letech se uvedené limity a paušály upravují s ohledem na inflační vývoj. Každoroční obnova 
prohlášení se provádí prostřednitvím určeného elektronického přístupu se zabezpečením, případně písemně.  

• Kategorie S (Snížené školné – stipendium) je stanovováno stipendijní komisí individuálně, pro školní rok 2022/23 v rozmezí 0 Kč – 8 
000 Kč měsíčně.  

O zařazení do této kategorie rozhoduje stipendijní komise na základě písemné žádosti rodičů s doložením čistého příjmu 
rodičů a studijních výsledků uchazeče/studenta. Žádost o zařazení do kategorie S (Snížené školné - stipendium) mohou požádat 
rodiče studenta/uchazeče kdykoliv během studia.  
O snížené školné mohou žádat rodiče, pokud by platba běžného školného znatelně přesáhla 10 % jejich příjmů.  
Smyslem existence této kategorie S je nejen umožnit studium na naší škole vybraným nadaným studentům s nedostatečným 
finančním zázemím, ale zejména umožnit dokončení studia našim studentům, jejichž rodinná finační situace se během doby 
studia zhorší tak, že by jinak byli nuceni studium předčasně ukončit.  
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Finanční prostředky umožňující zařazení do této kategorie škola získává zejména z plateb školného ostatních rodičů hrazeného 
nad rámec kategorie B (Běžné školné).  

Školné se hradí převodem na účet školy 1968155359/0800, variabilním symbolem je trojmístné osobní číslo studenta uvedené v záhlaví 
této smlouvy. 

Školné se hradí ve 12měsíčních platbách, pro školní rok 2022/23 počínaje dnem 1. 7. 2022 a konče dnem 1. 6. 2023. Školné je možné 
hradit také ve dvou pololetních, či jedné roční platbě. (Blíže viz příloha II. této smlouvy.)  

Kromě školného jsou rodiče povinni uhradit také jednorázové zápisné ve výši 20 000 Kč, které slouží škole k pořízení iPadu (osobní 
učební pomůcka studenta) a úhradě vstupního adaptačního kurzu. Splatnost je 10 dnů od podpisu smlouvy.  

VI. 
Student je povinen zejména dodržovat školní řád pro studenty školy, řídit se rozhodnutími vedení a pedagogů školy.  
Rodiče výslovně souhlasí s tím, že student se může bez pedagogického dozoru dostavovat na akce pořádané školou a zejména po 
skončení akcí z těchto samostatně odcházet s tím, že v této době již přebírají za něho odpovědnost.  

VII. 
Škola je oprávněna vyloučit studenta ze studia:  

- v případě hrubého či opakovaného porušení školního řádu;   
- z důvodu neprospěchu studenta.  

Právo na opakování ročníku má student pouze v případě souhlasu ředitele školy s tímto řešením.  
VIII. 

Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:  
a) ke konci školního roku, ve kterém student získá středoškolské vzdělání,  
b) dohodou,  
c) výpovědí,  
d) ke dni vyloučení studenta,  
e) ukončením činnosti školy.  

IX. 
1) Vypovědět smlouvu mohou rodiče:  

a) z důvodu podstatného zhoršení finanční situace živitelů studenta,  
b) nebude-li student na základě zhoršení zdravotního stavu dlouhodobě schopen studia,  
c) z důvodu přestěhování studenta mimo Prahu,  
d) při přechodu studenta na jinou školu,  
e) bez uvedení důvodu.  

2) Vypovědět smlouvu může škola:  
a) z důvodu neplacení stanoveného školného.  

Smlouvu lze vypovědět pouze písemně, s měsíční výpovědní lhůtou. Výjimku tvoří výpovědní důvod pod bodem 1b) (zdravotní důvody), 
kdy výpověď je účinná ke dni jejího doručení škole s tím, že součástí této výpovědi však musí být zdravotní dobrozdání potvrzující takové 
zhoršení zdravotního stavu studenta, v jehož důsledku student nebude dlouhodobě schopen studia a dále pak výpovědní důvod pod 
bodem 2a) (neplacení školného), kdy výpověď je účinná ke dni jejího doručení alespoň jednomu zákonnému zástupci.  

X. 
Skončí-li smluvní vztah založený touto smlouvou z důvodu v bodě VIII. písm. a, b, c, d, e), není právní nárok na vrácení zaplaceného 
školného, ani nezaniká povinnost dlužné školné doplatit. V odůvodněných případech, zejména dojde-li k výpovědi smlouvy ze zdravotních 
či finančních důvodů, škola zpravidla rozhodne na základě písemné žádosti o vrácení alikvótní části školného, či promine dlužný 
nedoplatek.  
Dojde-li k dohodě podle bodu VIII. písm. b), její součástí může být i vypořádání školného.  

XI. 
Měnit nebo doplňovat obsah smlouvy je možno pouze písemnou formou dodatku k této smlouvě. Za změnu nebo doplnění smlouvy se 
nepovažuje úprava výše školného ve smyslu ust. čl. IV. a V. této smlouvy. Za změnu smlouvy v tomto smyslu se nepovažuje ani změna 
školního řádu, s tím však, že se změnami školního řádu musí být rodiče i studenti před jeho účinností vhodnou formou seznámeni.  

 

V Praze dne  

 

 

 podpisy zákonných zástupců podpis studentky  Mgr. Jan Teplý, generální ředitel  
 Gymnázium Evolution, s. r. o.  
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Příloha I. smlouvy o studiu na Gymnáziu Evolution, s. r. o.  

Prohlášení o příjmu pro zařazení plátce školného do kategorie B (Běžné školné)  

Prohlašuji, že průměrný čistý měsíční příjem rodičů nepřesahuje limit 100 tis. Kč zvýšený o náklady na vzdělání (tzn. že 
školné činí více než 10 % čistého rodinného příjmu; uvedený limit se – pro potřebu zařazení do této kategorie – zvyšuje 
za každé vyživované dítě do věku 26 let o paušál 25 tis. Kč.  

V Praze dne  202  
  
  Podpis rodiče  
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Příloha II. smlouvy o studiu na Gymnáziu Evolution, s. r. o. 

Jak platit školné 

Školné se dle smlouvy hradí převodem na účet GEVO Sázavská 1968155359/0800, variabilní symbol je trojmístné osobní číslo 
studenta. Zejména pro měsíční formu plateb doporučujeme zadat formu trvalého příkazu s platností na období od 1. 7. 2022 
do 30. 6. 2023. 

1) Platby v kategorii P (plné školné) 

Platba 12 500 Kč měsíčně (12 splátek za celý školní rok 2022/23, celkem 150 000 Kč) ve formě: 

• 12 měsíčních splátek (12 500 Kč, splatné vždy k 1. dni kalendářního měsíce, počínaje ke dni 1. 7. 2022 a konče 
k 1. 6. 2023), nebo 

• 2 pololetních splátek (75 000 Kč, splatné k 1. 7. 2022 a k 1. 1. 2023), nebo  
• 1 roční splátky (150 000 Kč, splatná k 1. 7. 2022). 

2) Platby v kategorii B (bežné školné) 

Platba 10 000 Kč měsíčně (12 splátek za celý školní rok 2022/23, celkem 120 000 Kc) ve formě: 

• 12 měsíčních splátek (10 000 Kč, splatné vždy k 1. dni kalendářního měsíce, počínaje ke dni 1. 7. 2022 a konče 
k 1. 6. 2023), nebo 

• 2 pololetních splátek (60 000 Kč, splatné k 1. 7. 2022 a k 1. 1. 2023), nebo 
• 1 roční splátky (120 000 Kč, splatné k 1. 7. 2022). 

3) Platby v kategorii S (Snížené školné – stipendium) 

Snížené školné ve výši stanovené stipendijní komisí (v rozmezí 0 Kč – 8 000 Kč) se hradí měsíčně, vždy k 1. dni 
kalendářního měsíce, počínaje měsícem, ke kterému bylo stanoveno a konče 1. dnem posledního měsíce, ke kterému bylo 
stanoveno – zpravidla to je do konce školního roku (tzn. k 1. 6. daného školního roku.) 

Případné jiné varianty plateb je potřeba individuálně dohodnout s kanceláří školy. 

Aktualizované údaje pro další roky naleznete na webu školy https://gevo.cz v sekci ŠKOLNÉ. 

 


