
 
 
 

Smlouva o studiu 
 
 
1. 
Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., 
Dvořákova 1269, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí, 
zastoupené ředitelkou Ing. Danutou Pokornou, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 25366 
IČ: 26787806 
na straně jedné (dále jen Gymnázium BMA) 
 
a 
 
2.  
Jméno a příjmení: ……………………………… 
 
Datum narození: ……………………………...   
 
Bytem: ………………………………………………………………………………………....   
 
zastoupen(a) zákonnými zástupci (zákonným zástupcem) 
 
otcem ………………………………………………………………………………………….. 
 
matkou ………………………………………………………………………………………… 
na straně druhé (dále jen žák) 
 
uzavřeli tuto smlouvu o studiu. 
 
 

I. 
 
Gymnázium BMA je soukromou střední školou zařazenou do sítě škol, předškolních a školských zařízení 
MŠMT ČR od 1.9. 2003. Škola zajišťuje výuku podle schváleného rámcového vzdělávacího programu pro 
gymnázia. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. 
 
 

II. 
 
Žák byl přijat ke čtyřletému dennímu studiu na Gymnáziu BMA, obor Gymnázium čtyřleté (kód 79-41-K/41), v 
souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání 
(tzv. školský zákon) rozhodnutím ředitele školy. Gymnázium BMA se touto smlouvou zavazuje poskytnout 
žákovi kvalitní podmínky k získání vědomostí a k dosažení stupně vzdělání v uvedeném studijním oboru a 
zároveň zajistit podmínky k všestrannému rozvoji jeho osobnosti. Žák i jeho zákonní zástupci prohlašují, že 
byli před podepsáním této smlouvy seznámeni s posláním a cíli Gymnázia BMA, zvláště s filozofií vzdělávání, 
která je založena na křesťanských hodnotách. 

 



 
 

 
III. 

 
1. Žák zastoupený zákonnými zástupci se zavazuje zaplatit Gymnáziu BMA školné ve výši stanovené 

Gymnáziem BMA na školní rok samostatným výměrem, který je předán nebo doručen zákonným 
zástupcům žáka, nebo v případě zletilosti žáka přímo zletilému žákovi vždy před zahájením školního 
roku, za který má být školné placeno.  

2. Zákonní zástupci se zavazují zaplatit školné společně a nerozdílně. 
3. Nebude-li školné v souladu s touto smlouvou uhrazeno, Gymnázium BMA má právo žáka ze studia 

vyloučit. 
4. Zaplacené školné se nevrací. 
5. Gymnázium BMA může placení školného z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit, prominout 

nebo určit jiný způsob platby školného. 
 
 

IV. 
 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání studia, tj. na dobu čtyř let, a může být ukončena níže 
uvedeným způsobem: 

2. Písemnou výpovědí ze strany Gymnázia BMA, porušuje-li žák podmínky sjednané touto smlouvou, 
zejména neplní-li své studijní povinnosti vyplývající z učebního plánu. Výpovědní lhůta je 
jednoměsíční a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď 
druhé straně doručena. 

3. Písemným sdělením ze strany žáka obsahujícím rozhodnutí o zanechání studia, jehož součástí je v 
případě nezletilého žáka souhlasné vyjádření zákonných zástupců žáka. Žák přestává být žákem 
Gymnázia BMA a platnost této smlouvy zaniká dnem následujícím po dni, kdy bylo Gymnáziu BMA 
doručeno sdělení o zanechání studia. 

4. Nedoloží-li žák nebo je-li nezletilý, jeho zákonní zástupci do deseti dnů ode dne, kdy jim byla 
doručena výzva Gymnázia BMA, aby doložili důvody žákovy nepřítomnosti ve vyučování trvající 
nejméně 5 vyučovacích dnů tyto důvody, anebo žák do deseti dnů od doručení výzvy do školy 
nenastoupí, posuzuje se jako by žák studia zanechal prvním dnem neomluvené účasti. Tímto dnem 
zaniká platnost smlouvy o studiu a žák přestává být žákem Gymnázia BMA. 

5. Odstoupením od smlouvy ze strany Gymnázia BMA pro podstatné porušení smlouvy, za které je 
považováno: 

a. nezaplacení školného nebo jeho části v souladu se smlouvou ani v dodatečné lhůtě deseti 
dnů, 

b. nesplnění podmínek pro postup do vyššího ročníku, 
c. závažné porušení kázně, jehož důsledkem je vyloučení ze studia. 

 
 

V. 
 

1. Gymnázium BMA se zavazuje pravidelně informovat zákonné zástupce o úspěších a vzdělávacích či 
výchovných problémech prostřednictvím třídních schůzek, popř. jiným způsobem. 

2. Zákonní zástupci berou na vědomí, že žák je po celou dobu studia povinen dodržovat školní řád, 
nařízení ředitele školy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví svého i ostatních osob a majetku školy. 

3. Zákonní zástupci se seznámí se školním řádem Gymnázia BMA nejpozději v době nástupu žáka do I. 
ročníku. 

4. Zákonní zástupci jsou povinni uhradit škole škody, které vznikly zaviněním žáka a nebyly způsobeny 
v přímé souvislosti se vzdělávacím procesem. 

 



 
5. Zákonní zástupci prohlašují, že souhlasí s tím, aby Gymnázium BMA zpracovávalo v rozsahu 

nezbytně nutném pro účely vedení evidence o studiu žáka po dobu jeho studia (a po uplynutí této 
doby pro účely statistické a  
archivnictví) osobní údaje o osobě žáka ve smyslu ustanovení §4 zákona č.101/2000 Sb, o ochraně 
osobních údajů.  

6. Zákonní zástupci souhlasí, že Gymnázium BMA může zveřejnit fotografie, příp. videozáznamy žáka 
pořízené za účelem naplnění výukových cílů či prezentace školy. 

 
 

VI. 
 

1. Tato smlouva je pro obě smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu a je sepsána ve dvou 
vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. 
3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato 

smlouva byla sepsána podle jejich svobodné vůle, což potvrzují svými níže připojenými podpisy. 
 
 

 
   

V ……………………….. dne …………………                                   V ……………………….. dne ………………... 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….                                    …………………………………………………. 
Zákonný zástupce žáka                                                         Ředitelka Gymnázia BMA 
 
 
 
 
 

 


