
VZOR

 
 

GYMNÁZIUM EVOLUTION, S.R.O., I! 48109355, DATOVÁ SCHRÁNKA SSC9BYA, GEVO.CZ, INFO@GEVO.CZ, TEL. 267 914 553 

 

Smlouva o studiu na Gymnáziu Evolution  
 

2022/2023 
 

Gymnázium Evolution, s.r.o. 
sídlo spole!nosti: Sázavská 5, Praha 2 

adresa "koly: Tererova 17, Praha 4 
 

I#O: 48109355 
(!. ú.: 1924406339/0800, #S, a.s.) 

zastoupené $editelem Gymnázia Evolution Ji%ní M&sto Mgr. Tomá"em Mikeskou 
(dále jen !kola) 

 
student:  
rodné !íslo:  
bydli"t&  
osobní !íslo studenta (O#S): 0000 

(dále jen student) 
zastoupen' zákonn'mi zástupci 

 
1) rodi!:  2) rodi!:    
bydli"t&:   bydli"t&:   
 

(dále jen rodi"e) 
uzavírají tuto smlouvu: 

 
I. 

(kola se zavazuje, %e po!ínajíc "kolním rokem 2022/2023 bude poskytovat studentovi mo%nost v"eobecného st$edo"kolského 
vzd&lání, zakon!eného maturitní zkou"kou, v souladu s platnou právní úpravou, "kolním vzd&lávacím programem, s roz"í$enou 
v'ukou anglického jazyka a vybran'ch p$edm&t) v anglickém jazyce.  

II. 
Chod "koly a v'uka se $ídí obecn& závazn'mi p$edpisy, zejména "kolsk'm zákonem a provád&cími právními p$edpisy, 
rozhodnutími vedení "koly a "kolním $ádem. 

III. 
(kola zaji"*uje úhradu náklad):  

- na budovu, vybavení a provoz "koly; 
- na zaji"t&ní pedagogického sboru a dal"ích zam&stnanc); 
- na individuální konzultace v rámci v'uky. 

(kola nehradí studentovi zejména: 
- stravné, ubytovací a dopravní v'daje;  
- u!ebnice a jinou literaturu;  
- ly%a$ské kurzy a obdobné akce, nesjednané v rámci této smlouvy. 

IV. 
(kola je oprávn&na po dobu platnosti této smlouvy (resp. po dobu studia studenta) stanovit a upravovat v'"i "kolného s ohledem 
na zm&ny ekonomick'ch podmínek (zejména ur"en#ch oficiálním infla"ním v#vojem vyhla!ovan#m $SÚ a oficiálním v#vojem 
mezd a dotací ve !kolství celé $R). Tyto zm&ny vedení "koly projedná- nejmén& 1 m&síc p$ed jeho platností - v%dy s Radou rodi!) 
a Radou "koly GEVO a informuje o	tom rodi!e !i zve$ejní na oficiálním webu "koly https://gevo.cz v	sekci (KOLNÉ. 

V. 
Rodi!e se zavazují platit stanovené "kolné v	jedné z	p$íslu"n'ch kategorií: 
 

• Kategorie P (Plné !kolné): je pro "kolní rok 2022/23 stanoveno na	12	500 K! m&sí!n&. 
Do této kategorie spadají rodi!e, kte$í neu!iní prohlá"ení uvedené v	následující kategorii B (B&%né "kolné). Zm&nit 
za$azení do kategorie je mo%né prohlá"ením (v p$ípad& zm&n&né fin. situace rodiny) kdykoliv b&hem studia. 

 
• Kategorie B (B%&né !kolné): je pro "kolní rok 2022/23 stanoveno na	 10	000 K! m&sí!n&. 

K	za$azení do této kategorie rodi!e u!iní v p$íloze I. této smlouvy jednoduché prohlá"ení, bez dal"ího dokládání,	%e 
jejich pr)m&rn' !ist' m&sí!ní p$íjem nep$esahuje limit 100 tis. K! zv'"en' o	náklady na vzd&lání	(tzn. &e !kolné "iní více 
ne& 10 % jejich "istého rodinného p'íjmu;	uveden' limit se – pro pot$ebu za$azení do této kategorie – 	zvy"uje za ka%dé 
vy%ivované dít& do v&ku 26 let o	pau"ál 25 tis. K!. V dal"ích letech se uvedené limity a pau"ály upravují s ohledem na 
infla!ní v'voj. Ka%doro!ní obnova prohlá"ení se provádí prost$ednitvím ur!eného elektronického p$ístupu se 
zabezpe!ením, p$ípadn& písemn&. 

 
• Kategorie S (Sní&ené !kolné – stipendium) je stanovováno stipendijní komisí individuáln&,	 pro "k. rok 2022/23 

v rozmezí 0 K! – 8 000 K! m&sí!n&. 
O za$azení do této kategorie rozhoduje stipendijní komise	na základ& písemné %ádosti rodi!) s	dolo%ením !istého 
p$íjmu rodi!) a studijních v'sledk) uchaze!e/studenta. +ádost o	za$azení do kategorie S (Sní&ené !kolné - stipendium) 
mohou po%ádat rodi!e studenta/uchaze!e kdykoliv b&hem studia. 
O sní%ené "kolné mohou %ádat rodi!e, pokud by platba b&%ného "kolného znateln& p$esáhla 10 % jejich p$íjm). 
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Smyslem existence této kategorie S je nejen umo!nit studium na na"í "kole vybran#m nadan#m student$m s	nedostate%n#m 
finan%ním zázemím, ale zejména umo!nit dokon%ení studia na"im student$m, jejich! rodinná fina%ní situace se b&hem doby studia 
zhor"í tak, !e by jinak byli nuceni studium p'ed%asn& ukon%it. 
Finan%ní prost'edky umo!(ující za'azení do této kategorie "kola získává zejména z	plateb "kolného ostatních rodi%$ hrazeného nad 
rámec kategorie B (B&!né "kolné). 

 
(kolné se hradí p$evodem na ú!et "koly	1924406339/0800,	variabilním symbolem je !ty$místné osobní !íslo studenta uvedené 
v záhlaví této smlouvy.  
 
(kolné se hradí ve 12 m&sí!ních platbách, pro "kolní rok 2022/23 po!ínaje dnem 1. 7. 2022 a kon!e dnem 1. 6. 2023. (kolné je 
mo%né hradit také ve dvou pololetních, !i jedné ro!ní platb&. (Blí&e viz p'íloha II. této smlouvy.) 
 
Krom& "kolného jsou rodi!e povinni uhradit také jednorázové zápisné ve v'"i 20	000 K!, které slou%í "kole k	po$ízení iPadu 
(osobní u!ební pom)cka studenta) a úhrad& vstupního adapta!ního kurzu. Splatnost je 10 dn) od podpisu smlouvy. 
 

VI. 
Student je povinen zejména dodr%ovat "kolní $ád pro studenty "koly, $ídit se rozhodnutími vedení a pedagog) "koly. 
Rodi!e v'slovn& souhlasí s tím, %e student se m)%e bez pedagogického dozoru dostavovat na akce po$ádané "kolou a zejména 
po skon!ení akcí z t&chto samostatn& odcházet s tím, %e v této dob& ji% p$ebírají za n&ho odpov&dnost. 
 

VII. 
(kola je oprávn&na vylou!it studenta ze studia: 

- v p$ípad& hrubého !i opakovaného poru"ení "kolního $ádu;  
- z d)vodu neprosp&chu studenta. 

Právo na opakování ro!níku má student pouze v p$ípad& souhlasu $editele "koly s tímto $e"ením. 
 

VIII. 
Smluvní vztah zalo%en' touto smlouvou zaniká: 

a) ke konci "kolního roku, ve kterém student získá st$edo"kolské vzd&lání,  
b) dohodou, 
c) v'pov&dí,  
d) ke dni vylou!ení studenta,  
e) ukon!ením !innosti "koly.  
 

IX. 
1) Vypov&d&t smlouvu mohou rodi!e: 

a) z d)vodu podstatného zhor"ení finan!ní situace %ivitel) studenta,  
b) nebude-li student na základ& zhor"ení zdravotního stavu dlouhodob& schopen studia,  
c) z d)vodu p$est&hování studenta mimo Prahu,  
d) p$i p$echodu studenta na jinou "kolu,  
e) bez uvedení d)vodu. 

2) Vypov&d&t smlouvu m)%e "kola: 
a) z d)vodu neplacení stanoveného "kolného. 

Smlouvu lze vypov&d&t pouze písemn&, s m&sí!ní v'pov&dní lh)tou. V'jimku tvo$í v'pov&dní d)vod pod bodem 1b) (zdravotní 
d)vody), kdy v'pov&, je ú!inná ke dni jejího doru!ení "kole s tím, %e sou!ástí této v'pov&di v"ak musí b't zdravotní dobrozdání 
potvrzující takové zhor"ení zdravotního stavu studenta, v jeho% d)sledku student nebude dlouhodob& schopen studia a dále pak 
v'pov&dní d)vod pod bodem 2a) (neplacení "kolného), kdy v'pov&, je ú!inná ke dni jejího doru!ení alespo- jednomu 
zákonnému zástupci. 
 

X. 
Skon!í-li smluvní vztah zalo%en' touto smlouvou z d)vodu v bod& VIII. písm. a, b, c, d, e), není právní nárok na vrácení 
zaplaceného "kolného, ani nezaniká povinnost dlu%né "kolné doplatit. V od)vodn&n'ch p$ípadech, zejména dojde-li k v'pov&di 
smlouvy ze zdravotních !i finan!ních d)vod), "kola zpravidla rozhodne na základ& písemné %ádosti o vrácení alikvótní !ásti 
"kolného, !i promine dlu%n' nedoplatek. 
Dojde-li k dohod& podle bodu VIII. písm. b), její sou!ástí m)%e b't i vypo$ádání "kolného. 
 

XI. 
M&nit nebo dopl-ovat obsah smlouvy je mo%no pouze písemnou formou dodatku k této smlouv&. Za zm&nu nebo dopln&ní 
smlouvy se nepova%uje úprava v'"e "kolného ve smyslu ust. !l. IV. a V. této smlouvy. Za zm&nu smlouvy v tomto smyslu se 
nepova%uje ani zm&na "kolního $ádu, s tím v"ak, %e se zm&nami "kolního $ádu musí b't rodi!e i studenti p$ed jeho ú!inností 
vhodnou formou seznámeni. 
 

V Praze dne xx. xx. 202x 
 
 
 
 
 
 
 
         podpisy zákonn'ch zástupc)           podpis studenta                    Mgr. Tomá" Mikeska 

      $editel Gymnázia Evolution Ji%ní M&sto 
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P!íloha I. smlouvy o studiu na Gymnáziu Evolution 

Prohlá!ení o p"íjmu pro za"azení plátce !kolného do kategorie B (B#$né !kolné) 

Prohla!uji, $e pr%m#rn& 'ist& m#sí'ní p"íjem rodi'% nep"esahuje limit 100 tis. K' zv&!en& o	náklady na 
vzd#lání	(tzn. !e "kolné #iní více ne! 10 % #istého rodinného p$íjmu;	uveden& limit se – pro pot"ebu za"azení do 
této kategorie – 	zvy!uje za ka$dé vy$ivované dít# do v#ku 26 let o	pau!ál 25 tis. K'. 

V	Praze dne ___________ 202__ 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis rodi'e  
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P!íloha II. smlouvy o studiu na Gymnáziu Evolution 

Jak platit !kolné 

(kolné se dle smlouvy hradí p"evodem na ú'et GEVO JM	1924406339/0800,	variabilní symbol je 'ty"místné 'íslo 
studenta. Zejména pro m#sí'ní formu plateb doporu'ujeme zadat formu trvalého p"íkazu s	platností na období od 
1. 7. 2022 do 30. 6. 2023. 

1) Platby v	kategorii P (plné !kolné) 

Platbu	12 500 K' m#sí'n#	(12 splátek za cel& !kolní rok 2022/23, celkem 150 000 K') ve form#: 

• 12 m#sí'ních splátek	(12 500 K', splatné v$dy k	1. dni kalendá"ního m#síce, po'ínaje ke dni 1. 7. 2022 a 
kon'e k	1. 6. 2023), nebo 

• 2 pololetních splátek	(75 000 K', splatné k	1. 7. 2022 a k	1. 1. 2023), nebo 
• 1 ro'ní splátky	(150 000 K', splatná k	1. 7. 2022). 

 

	P2) Platby v	kategorii B (b#$né !kolné) 

10 000 K' m#sí'n#	(12 splátek za cel& !kolní rok 2022/23, celkem 120 000 K') ve form#: 

• 	12 m#sí'ních splátek	(10 000 K', splatné v$dy k	1. dni kalendá"ního m#síce, po'ínaje ke dni 1. 7. 2022 a 
kon'e k	1. 6. 2023), nebo 

• 2 pololetních splátek	(60 000 K', splatné k	1. 7. 2022 a k	1. 1. 2023), nebo 
• 1 ro'ní splátky	(120 000 K', splatné k	1. 7. 2022). 

 

	 3) Platby v	kategorii S (Sní$ené !kolné – stipendium) 

Sní$ené !kolné ve v&!i stanovené stipendijní komisí	(v rozmezí 0 K' – 8 000 K')	se hradí m#sí'n#, v$dy k	1. dni 
kalendá"ního m#síce, po'ínaje m#sícem, ke kterému bylo stanoveno a kon'e 1. dnem posledního m#síce, ke 
kterému bylo stanoveno – zpravidla to je do konce !kolního roku (tzn. k	1. 6. daného !kolního roku.) 

P"ípadné jiné varianty plateb je pot"eba individuáln# dohodnout s	kancelá"í !koly. 

 

Aktualizované údaje pro dal"í roky naleznete na webu "koly https://gevo.cz v	sekci %KOLNÉ. 
 


