Smlouva
o podmínkách zabezpečení vzdělávání na
CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU
kterou uzavřeli
1. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU, školská právnická osoba, se sídlem Olomouc, Nešverova
693/1, PSČ: 779 00, IČ: 61942839, zapsaná v rejstříku školských právnických osob, vedeného Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ve složce 2016 pod pořadovým číslem 021, zastoupená ředitelem Mgr.
Ivanem Lugerem
a
2. Jméno a příjmení uchazeče: ………………………………………….., datum nar. ………………………………….
zastoupený/á zákonným zástupcem pan/í: …………………………………………, datum nar. ………………….
bytem: ……………………………………………………………………………………………………………………….
(dále jen „žák“).
Osobní číslo žáka: …………………

I.
Úvodní ustanovení
1. Žák byl rozhodnutím CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU přijat ke vzdělávání na CÍRKEVNÍM
GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU.
2. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU je právnickou osobou zapsanou v rejstříku škol a školských
zařízení (RED_IZO 600017036) a v rejstříku školských právnických osob, která vykonává činnost střední
školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
3. Zřizovatelem CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU je církevní právnická osoba Bailiva Čechy,
Morava a Slezsko, familiáři Německého řádu, která je organizací zřizovanou Římskokatolickou církví.
4. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU se zavazuje poskytnout shora uvedenému žáku střední
vzdělání s maturitní zkouškou. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU výslovně garantuje, že výuka
na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU bude prováděna a maturitní zkouška uskutečněna v
souladu s právním řádem České republiky.
5. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU rovněž garantuje, že maturitní zkouška vykonaná na
CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU je uznaná státem a jeho orgány.
6. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení vzdělávání na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
NĚMECKÉHO ŘÁDU. Zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilý žák mohou předčasně ukončit
vzdělávání na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU v souladu s podmínkami výše uvedeného
zákona.
II.
Práva žáků CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU
1. Žák má právo na vzdělání poskytované CÍRKEVNÍM GYMNÁZIEM NĚMECKÉHO ŘÁDU, na účast ve výuce
podle rozvrhu, na odpočinek a volný čas. Má právo na zabezpečení přístupu k informacím a aktivitám, které
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podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj; každý žák má současně právo na ochranu před
informacemi, které nevhodně ovlivňují jeho osobní rozvoj a morálku.
2. Žák CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech
věcech, které se ho týkají; svůj názor vyjadřuje přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a
dobrého občanského soužití.
3. Žák má právo formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech,
které se jej dotýkají, přičemž se jeho názorům musí věnovat pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. Žák
má právo na svobodu projevu, svobodu myšlení, svědomí a náboženství.
4. Žák má právo na zpřístupnění výročních zpráv o činnosti školy a zpráv o vlastním hodnocení školy, zpráv o
kontrole ČŠI, dále zpřístupnění informací a poradenskou službu v oblasti další profesní orientace, vzdělávání
a odborné přípravy k povolání.
5. Žák má právo žít a pracovat ve zdravém životním prostředí, dodržovat pitný režim, svobodně se pohybovat ve
školních prostorách a vybírat si kamarády, právo na volný čas a přiměřený odpočinek, odpovídající jeho věku.
Žák má právo na respektování svého soukromí i rodiny.
6. Žák má právo na ochranu před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním,
zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, šikanováním, trýzněním nebo vykořisťováním, na ochranu před
všemi formami sexuálního zneužívání, před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami, na výchovu proti
projevům rasismu, xenofobie a intolerance.
7. Žák má právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a
nevhodně ovlivňovaly jeho morálku. Žáci mají právo požádat v případě nesnází nebo problémů o poskytnutí
pomoci kteréhokoli pedagogického pracovníka školy (osobního poradce, spirituála školy, třídního učitele,
výchovného poradce, vedení školy).
8. Žák má právo na slušné a důstojné zacházení i v případě řešení kázeňských přestupků.
9. Žák má právo na vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, rozvíjet osobnost podle míry nadání,
rozumových a fyzických schopností, na rovnoměrné rozvržení písemných a ústních zkoušek, na jasné sdělení
a zdůvodnění hodnocení a klasifikace a na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Žák má
právo vyžádat si pomoc vyučujícího, pokud neporozuměl učivu, byl dlouhodobě nemocný, nebo si potřebuje
doplnit své znalosti. Jedná-li se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, mají žáci právo na speciální
péči v rámci možností školy.
III.
Povinnosti žáků CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU
1. Žák je povinen řádně docházet do školy a účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Zákonní zástupci nezletilého
žáka nebo zletilý žák jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem. Nepřítomnost ve vyučování může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných
rodinných důvodů. Písemnou žádost o uvolnění musí žák předložit předem. Lékaře navštěvuje žák v době
vyučování jen v nutném případě.
2. Žák je povinen se řádně vzdělávat, dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy, především pokyny k
ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
3. Žák je povinen plnit pokyny a nařízení pedagogických i nepedagogických pracovníků vydané v souladu s
právními předpisy a vnitřními předpisy školy, chovat se v době vyučování i mimo dobu vyučování v souladu s
obecně platnými pravidly slušného a ohleduplného chování. Porušení těchto pravidel může mít za následek
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použití kázeňských opatření podle Školního řádu, případně vyloučení z výuky, o kterém rozhoduje učitel.
Ředitel školy může rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze školy.
4. Žák se ve škole chová tak, aby neohrozil zdraví a bezpečnost svou i svých spolužáků. Žákům školy je
zakázáno držení, nošení, distribuce, požívání a zneužívání jakýchkoliv návykových a omamných látek včetně
alkoholu v areálu školy a na akcích konaných školou i mimo budovy školy. Je zakázáno ponižování, tělesné
ubližování a veškeré činnosti, které by vedly k ohrožování tělesného i duševního zdraví žáků. Porušení tohoto
ustanovení bude hodnoceno jako porušení Školnímu řádu zvlášť hrubým způsobem a za závažné zaviněné
porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
IV.
Zvláštní podmínky vzdělávání na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU
1. Žák (zákonný zástupce nezletilého žáka) souhlasí s možností orientačního testování přítomnosti návykových
látek v organismu žáka, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho
zdraví.
2. Testování na přítomnost alkoholu se provádí pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí
zkoušky ze slin.
3. S odvoláním na §§ 84, 85 a 86 zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, žák (zákonný
zástupce nezletilého žáka) souhlasí, aby mohly být uveřejňovány pro propagační účely fotografie nebo jiné
obrazové záznamy a práce žáka.
4. Souhlas s body 1, 2, 3 oddílu IV. (Obecné podmínky) může být kdykoliv písemně odvolán. Tento souhlas je
jinak vydáván na dobu neurčitou.
V.
Základní produktový balíček
1. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU se zavazuje poskytnout žákovi v průběhu studia základní
produktový balíček.
2. Základní produktový balíček obsahuje poskytnutí služeb nejméně v tomto rozsahu:
a) žákovi bude poskytnuto technické zařízení v rozsahu podle oddílu VI. této smlouvy;
b) v každém ročníku bude žákovi zapůjčena potřebná sada učebnic v rozsahu požadovaném školním
vzdělávacím programem školy nebo odpovídající učební materiály v elektronické formě;
c) v každém ročníku bude žákovi poskytnuta základní sada sešitů, průkaz ISIC, nahrazující studijní průkaz,
potřebné učebnice nebo odpovídající učební materiály v elektronické formě pro výuku cizích jazyků,
pomůcky a materiál do výtvarné výchovy, volné kopírování;
d) žákovi maturitního ročníku 3 volné vstupenky s místenkou na maturitní školní ples;
e) úhrada věcných režijních nákladů na stravování v určeném smluvním zařízení školního stravování jako
příspěvek na obědy žákům ve dnech školního vyučování;
f) úhrada poplatku (úplaty) za účast v zájmových útvarech školního klubu nebo Domu dětí a mládeže
Německého řádu;
g) v prvním ročníku čtyřletého i osmiletého vzdělávacího oboru obsahuje základní produktový balíček také
úplatu za úvodní adaptační kurz, ve druhém ročníku čtyřletého vzdělávacího oboru kurz společenského
tance a chování a exkurzi do Vídně;
h) součástí základního produktového balíčku je dále základní pojištění žáka, přístup na placené stránky školy
(LMS Systém a program umožňující elektronickou komunikaci a přístup ke studijní opoře) a úhrada
nákladů spojených s mobilním připojením k internetu v prostorách školy prostřednictvím technologie WiFi.
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3. Žák se zavazuje v každém ročníku podat přihlášku do kurzů a zájmových útvarů školního klubu nebo Domu
dětí a mládeže Německého řádu, které budou pro daný ročník studia vybrány vedením CÍRKEVNÍHO
GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU.
4. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU bude nabízet žákovi v průběhu studia další služby v rozsahu
rozšířeného produktového balíčku.
5. Žák (zákonný zástupce nezletilého žáka) se podle této smlouvy zavazuje zaplatit poplatek na úhradu nákladů
spojených s poskytnutím základního produktového balíčku, jehož hodnota bude pro každý školní rok
stanovena platebním výměrem. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU vystaví platební výměr pro
následující školní rok nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku, s výjimkou prvního školního roku,
kdy platební výměr bude vystaven při podpisu Smlouvy o podmínkách zabezpečení vzdělávání na
CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU.
6. Poplatek je splatný jednorázově do čtrnácti dnů po vystavení platebního výměru, a to na účet školy č.
108244998/2250, variabilní symbol = osobní číslo žáka. V odůvodněných případech lze dohodnout s
ředitelem školy jiný způsob úhrady poplatku. Na výši poplatku nemá vliv počet pracovních dnů v měsíci či v
roce ani případná absence žáka.
7. Jestliže žák do školy nenastoupí, přeruší nebo ukončí studium, popř. bude ze školy vyloučen, poplatek se
nevrací a žák (zákonní zástupci nezletilého žáka) je povinen zaplatit celý poplatek pro daný školní rok, pokud
ředitel školy nestanoví jinak.
VI.
Tablet, podmínky jeho užívání
1. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Německého řádu pro
účely zkvalitnění formálního i neformálního vzdělávání vybaví žáka tabletem (dále technické zařízení) včetně
softwarové výbavy a mobilního připojení k internetu v prostorách školy. Podrobný popis technického zařízení
včetně jeho výrobního čísla je specifikován v předávacím protokolu.
2. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU zapůjčí žákům technické zařízení s tím, že žák se zavazuje
přihlásit do výše uvedených zájmových útvarů, jejichž účelem je podpora zájmového vzdělávání po celou
dobu vzdělávání žáka na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU, a dále je povinen uhradit poplatek
za základní produktový balíček pro každý školní rok v souladu s čl. 6, oddílu V., této smlouvy.
3. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU předá na základě oběma stranami podepsaného předávacího
protokolu žákovi technické zařízení za účelem realizace mimoškolní činnosti v rámci zájmového vzdělávání v
kurzech. Technické zařízení je po celou dobu kurzů nebo po dobu stanovenou ředitelem školy, nejdéle však
po dobu vzdělávání žáka, vlastnictvím CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU. Podepsaný
předávací protokol bude tvořit samostatnou přílohu k této smlouvě.
4. Žák je oprávněn technické zařízení využívat i mimo prostory CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU.
Žák není oprávněn technické zařízení prodat, darovat, zastavit nebo jinak obdobně zatížit, není oprávněn jej
půjčovat třetím osobám vyjma rodinných příslušníků. V případě, že žák tento svůj závazek poruší a
CÍRKEVNÍMU GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU vznikne v důsledku toho škoda, nahradí CÍRKEVNÍMU
GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU takto vzniklou škodu žák resp. jeho zákonný zástupce.
5. Žák není oprávněn jakkoli nakládat s instalovaným softwarem, zejména jej nesmí šířit, bezplatně nebo úplatně
rozmnožovat nebo jiným způsobem zasahovat do autorských práv. V případě, že žák tento svůj závazek
poruší a CÍRKEVNÍMU GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU vznikne v důsledku toho povinnost uhradit třetím
osobám sankce (pokuty), škody atd., nahradí CÍRKEVNÍMU GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU všechny tyto
sankce nebo škody žák resp. jeho zákonný zástupce.
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6. Žák není oprávněn do technického zařízení instalovat nelicencovaný software nebo jeho jakékoliv kopie vyjma
takového software, který je softwarem volně přístupným. I v takovém případě je však povinen dodržovat
podmínky stanovené pro užívání tohoto volně stažitelného software. V případě, že žák tento svůj závazek
poruší a CÍRKEVNÍMU GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU vznikne v důsledku toho povinnost uhradit třetím
osobám sankce (pokuty), škody atd., nahradí CÍRKEVNÍMU GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU všechny tyto
sankce nebo škody žák resp. jeho zákonný zástupce.
8. Žák není oprávněn využívat technické zařízení k tomu, aby jeho prostřednictvím vytvářel nebo rozmnožoval
kopie jakýchkoliv zvukových nebo zvukově obrazových autorských děl, a to jak úplatně nebo bezplatně, vyjma
kopií pořízených výlučně pro svoji potřebu. V případě, že žák tento svůj závazek poruší a CÍRKEVNÍMU
GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU vznikne v důsledku toho povinnost uhradit třetím osobám sankce
(zabavení technického zařízení, pokuty), škody atd., nahradí CÍRKEVNÍMU GYMNÁZIU NĚMECKÉHO
ŘÁDU všechny tyto sankce nebo škody žák resp. jeho zákonný zástupce.
9. Žák se zavazuje, že nebude prostřednictvím sítě internet nelegálně stahovat nebo nabízet zvuková a
zvukově obrazová díla a ani taková díla, která jsou označována jako „pornografie“ a dále se zavazuje, že se
nebude prostřednictvím technického zařízení účastnit internetových diskuzí (chatů), jejichž téma nebo obsah
by mohl být posouzen jako obsah závadný ve smyslu trestního zákona.
10. Žák se zavazuje, že nejpozději do ukončení vzdělávání na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU
uzavře s CÍRKEVNÍM GYMNÁZIEM NĚMECKÉHO ŘÁDU kupní smlouvu, na základě které technické
zařízení, jehož přesná specifikace je uvedena v předávacím protokolu, odkoupí, a to za těchto podmínek:
a) pokud žák ukončí vzdělávání na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU dříve než po dvou letech
užívání technického zařízení, zavazuje se žák odkoupit technické zařízení na základě výzvy k uzavření
kupní smlouvy za cenu 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) včetně DPH sníženou o částku
500,- Kč (včetně DPH) za každý započatý měsíc užívání technického zařízení od data uvedeného jako
datum převzetí technického zařízení na předávacím protokolu. Současně se žák zavazuje převzít
případné závazky vyplývající ze smlouvy o internetovém připojení uzavřené mezi CÍRKEVNÍM
GYMNÁZIEM NĚMECKÉHO ŘÁDU a společností, která mobilní připojení zajišťuje, a to ke dni ukončení
vzdělávání na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU.
b) žák se zavazuje po době užívání, kterou stanoví ředitel školy, nejpozději však do ukončení vzdělávání na
CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU, odkoupit technické zařízení za pořizovací cenu sníženou
o jeho amortizaci, a zaplatí smluvní cenu 500,- Kč včetně DPH.
c) součástí koupě není software s výjimkou operačního systému.
11. Výše uvedené podmínky platí také pro případ, kdy žák neuhradí ani po písemném upozornění v kterémkoliv
roce poplatek za základní produktový balíček a příspěvek k úhradě nákladů za připojení. Nastane-li takový
případ nebo nastane-li některý z případů uvedených pod bodem 10. písm. a) nebo b) oddílu VI. (Technické
zařízení, podmínky jeho užívání) této smlouvy, vyzve CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU žáka k
tomu, aby uzavřel do 30 dnů ode dne doručení výzvy kupní smlouvu a uhradil příslušnou část kupní ceny za
technické zařízení. Do doby, než bude kupní cena žákem uhrazena, je vlastníkem technického zařízení
CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU a vlastnické právo k technickému zařízení přechází na žáka
až úplným uhrazením příslušné ceny.
12. V případě, že žák odmítne po obdržení výzvy k uzavření kupní smlouvy tuto kupní smlouvu uzavřít nebo v
případě, že žák bude nečinný, zaplatí CÍRKEVNÍMU GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU smluvní pokutu ve
výši 20.000,- Kč s tím, že ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA
NĚMECKÉHO ŘÁDU na náhradu škody. Vedle toho má CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU
právo obrátit se na příslušný soud a žádat, aby soud učinil za žáka příslušný projev vůle vedoucí k uzavření
kupní smlouvy.
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VII.
Závazek bezúplatného plnění
1. Účastníci této smlouvy se dohodli na poskytnutí bezúplatného plnění, které druhý účastník smlouvy – žák uhradí na běžný účet Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského, který činnost CÍRKEVNÍHO
GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU podporuje.
2. Účelem poskytnutí bezúplatného plnění (daru) je v souladu s odst. (8), § 20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, v platném znění, podpora vzdělávání, školství, k účelu sociálnímu, konkrétně na financování
CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU, a to prostřednictvím Nadačního fondu arcivévody Evžena
Habsburského, který je veřejně prospěšným poplatníkem, a který v souladu se svou zakládací listinou a
zákonem jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.
3. Jestliže žák nevyužije možnosti zahájit vzdělávání na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU a do
školy nenastoupí, není povinností Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského bezúplatné plnění (dar)
vrátit.
4. Žák se zavazuje k bezplatnému převedení do vlastnictví obdarovaného daru, tj. k poskytnutí
bezúplatného plnění, nejméně ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých)
a) před zahájením vzdělávání v nižším stupni osmiletého gymnázia v CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
NĚMECKÉHO ŘÁDU a před zahájením vzdělávání ve vyšším stupni osmiletém gymnáziu v
CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU nebo
b) před zahájením vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu v CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO
ŘÁDU.
V případě, že bude dar (bezúplatné plnění) poskytnut před zahájením vzdělávání v nižším stupni
osmiletého gymnázia v CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU nebo před zahájením
vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu v CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU, bude dar
(bezúplatné plnění) zaplacen jednorázově do 14 dnů od podpisu této smlouvy.
V případě, že bude dar (bezúplatné plnění) poskytnut v souvislosti s pokračováním vzdělávání
žáka na vyšším stupni osmiletého gymnázia nebo s pokračováním vzdělávání přestupem do
čtyřletého gymnázia v CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU, bude zaplacen v termínu
podle odstavce 4.
Úhrada bude provedena na účet ČSOB, a.s., pobočka Olomouc, číslo účtu 253824542/0300.
Variabilním symbolem je osobní číslo žáka.

5. Žák se dále zavazuje k bezplatnému převedení do vlastnictví obdarovaného daru, tj. k poskytnutí
bezúplatného plnění, ve výši 4.000,- Kč (slovy čtyři tisíce korun českých) před zahájením každého
dalšího ročníku vzdělávání (tj. každého ročníku následujícího po ročníku, ve kterém žák zahájil
vzdělávání v nižším stupni osmiletého gymnázia, ve vyšším stupni osmiletého gymnázia nebo ve
čtyřletém gymnáziu). Dar (bezúplatné plnění) bude zaplacen jednorázově vždy do 20. června
předcházejícího příslušnému školnímu roku vzdělávání, na účet ČSOB, a.s., pobočka Olomouc,
číslo účtu 253824542/0300. Variabilním symbolem je osobní číslo žáka.

6. V případě neuhrazení daru v prvním roce studia se má za to, že druhý účastník smlouvy nevyužil možnosti
zahájit vzdělávání na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU, do školy nenastoupí a jeho místo bude
obsazeno náhradníkem.

VIII.
Odpovědnost za žáky
1. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU přebírá odpovědnost za žáky od jejich vstupu do prostor školy
s tím, že žák je oprávněn do školy vstoupit nejdříve 15 minut před zahájením vyučování. Odpovědnost školy
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za žáka končí po skončení vyučování s tím, že žák je povinen opustit do 15 minut prostory školy. CÍRKEVNÍ
GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU nenese odpovědnost za žáky v době mezi vyučováním při jeho
přerušení.
2. CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU nese odpovědnost za odložené věci žáků podle občanského
zákoníku s upozorněním, že místem k odkládání věcí je určená školní šatna, popř. jiné určené prostory.
Zákonní zástupci, příp. zletilý žák nesou hmotnou spoluodpovědnost za ztráty a škody nezaviněné školou do
výše 1.000,- Kč.
IX.
Závěrečná ujednání
1. Informace o kamerovém systému v prostorách a okolí školy – důvodem pro zavedení a provoz kamerového
systému je nutnost chránit majetek CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU, bezpečnost žáků a
osobní údaje zpracovávané v rámci činnosti CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU před
neoprávněným zásahem. Pro naplnění tohoto zájmu je nezbytné monitorovat vybrané prostory. Kamerový
systém je instalován u vstupu do školy, ve dvoře budovy a ve všech komunikačních chodbách a na
schodištích. Ze snímání kamerovým systémem je pořizován záznam, který je uchováván po dobu dvou týdnů.
K přímému přenosu a k záznamu z kamerového systému má přístup pouze pověřený pracovník školy.
Kamerový systém umožňuje pouze vizuální sledování. V případě, že si to vyžádá ochrana práv CÍRKEVNÍHO
GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU nebo některý z jiných výše popsaných účelů zavedení kamerového
systému, může být záznam z kamerového systému předán příslušným orgánům veřejné moci nebo orgánům
činným v trestním řízení.
2. Smluvní strany ujednaly, že při doručování poštou v rámci České republiky se v pochybnostech považuje třetí
den po odeslání za den doručení. Takové oznámení bude doručeno na příslušnou adresu uvedenou v
záhlaví. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny v uvedených údajích pro doručování a komunikaci,
takovou změnu oznámí bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně.
3. Jestliže některá z ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou neplatnými či nevymahatelnými, tato
neplatnost či nevymahatelnost nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany
souhlasí, že učiní vše, co je nezbytné k dosažení stejného výsledku, jaký byl takovým neplatným či
nevymahatelným ustanovením zamýšlen.
4. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, a jako projev svobodné vůle ji stvrzují vlastnoručními
podpisy.

V Olomouci dne …………………………………

……………………………………………………..
CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU
Mgr. Ivan Luger, ředitel

……………………………………………………..
pan/í :
(zákonný zástupce žáka, zletilý žák)
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