
? Ytr/ j/ Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
':.*_:Lleávřená podle $ 5'1 zákona č.4ot1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

t.

Smluvní strany

Trojské gymnázium s.r.o.
se sídlem Tro.1ská 2111110,17100 Praha 7 -Tr$a
zastoupená Mgr. Radimem Jendřejasem, jednatelem
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vloŽka 53142
lC:25142101
bankovní spojení: 2095427 40/0300
(dále jen ,,Trojské gymnázium")

a

Městská část Praha - Troja
se sídlem Trojská 96,17100 Praha 7 -Trqa
zastoupená lng. Arch. Tomášem Drdáckým, starostou
lČ'45246858
ban kovn í spojen í: ČS, a. s., č. Ú. : 2}oo7 25369/0800
(dále jen 

'MČ")

uzavřeli níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci (dále jen ,,smlouva"):

ll'

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je

a) závazek Trojského gymnázia (dále ,,TG") poskytovat ŽákŮm Základní školy Trojská 110 a
ŽákŮm trvale Žijícím na území Městské části Praha -Troja l dále jen Žaci / za podmínek
vymezených touto smlouvou sluŽby voblasti vzdělávání ve studijním oboru 79-41-Kl81,
gymnázium, studium denní'

b) závazek MČ Praha-Troja garantovat stávající podmínky pro chod Trojského gymnázia
v objektu Trojská 1 10'

2. Účelem smlouvy je

a) vytvoření vstřícných podmínek pro moŽné absolvování povinné školnídocházky v Troji
b) vytvoření podmínek pro dlouhodobou existenci osmiletého gymnázia v Troji
c) prohloubení a zintenzivnění spolupráce mezi Trojským gymnáziem a Základní školou
Trojská 110, jejímŽzřizovatelem je Městská část Praha- Troja



3. Vztahy mezi partnery se řídí obecnými principy partnerství, které vyplývají ze vzdjemné
spglupráce započaté dnem 1.9. 't997 _zahdjením provozu Trojského gymnázia na Území
MC Praha - Troja.

!il.

Práva a povinnosti smluvních stran

Smluvní strany se dohodly, Že se budou spolupodílet na realizaci předmětu smlouvy
uvedeného v čl.ll odst.2. této smlouvy tak, Že:

Trojské gymnázium se zavazuje:

o informovat rodiče žákŮ Základní školy, Praha 7, Trojská 110 (dáte,,ZŠ"1 o
možnostech studia na TG v rámci dne otevřených dveří,o připravovat Žáky ZŠ pro přijímací řízení na gymnázium v obdobÍ únor _ duben
příslušného kalendářního roku za podmínek stanovených TG - podání
přihlášky na kurz, zaplacení poplatku za kurz rodičem žáka,o konzultovat průběžně s vedením ZŠ pedagogickou probtematiku a požadavky
na uchazeče o studium na Trojském gymnáziu,

o informovat o prŮběhu a výsledcích přijímacího řízení MČ a vedení ZŠ po
každém proběhlém kole,

o přijímat Žáky ZŠ ke studiu na gymnáziu podle výstedkŮ přijímacího řízení
v souladu s usťanoyenÍm zákona č.561/2004 sb, o předškotním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),. garantovat maximální 25% výši školného pro Žáky, kteří začnou studovat na
gymnáziu ve školním roce 2012 _ 2013, a to po celou dobu jejich studia na
nižším stupni gymnázia (prima - kvafta). Pro datší školní roky, počínaje
školním rokem 2013 _ 2014, bude výše školného upravována na záktadě
dohody obou stran a podle moŽností v daném školním roce, a to vždy ke
každému 20' Iednu příslušného roku tak, aby rodiče Žáků, majících zájem
studovat na gymnáziu, bylivčas srozuměni s výší škotného,. garantovat při splnění studijních předpokladů pokračovánÍ ve studiu na vyšším
stupni osmiletého gymnázia za podmínek Úhrady maximální výše 50% plného
školného (při pokračo.vání naplňování smlouvy o partnerství a spoluprác1),. hledat spotečně s MČ další moŽnosti podpory studijních aktivit, např. ve formě
p rospěch ové h o sti pe n di a,

o informovat MČ o problémech při studiu žáků přijatých za podmínek daných
touto smlouvou,

o předktádat MČ specifické požadavky vyplývající z potřeb vzdětávání žákŮ,
např. se sníženou pohyblivostí, apod,C zvát zástupce MČ na akce související se škotními i mimoškotnÍmi aktivitami
Trojského gymnázia

Městská část Praha-Troja se zavazuje::

o prodlužovat nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v budově
Trojská 110, Praha 7, Troja za podmínky naplňování vš;ech bodů této smlouvy
TG,



o hledat možnosti podpory projektů TG i formou grantŮ MČ na základě
stanovených pravidel,

. hledat moŽnosti pro motivaci mimořádně nadaných studentů Trojského
gymnázia s trvalým bydtištěm na Území MČ Praha _ Troja ve formě finančního
nebo jiného příspěvku,

o informovat TG o všech moŽnostech další podpory'

Účastníci této smtouvy - partneři - uveřejní informaci o partnerství podle této smlouvy na
svých webových stránkách, s tím, Že se Trojské gymnázium stává oficiálním partnerem MČ
Praha-Troja.

Účastníci této smlouvy _ partneři - se zavazuji

a) nést plnou odpovědnostza realizaci činností, které mají vykonávat podle této smlouvy.
b) v případě ukončení vzájemné spolupráce' jak dohodou či výpovědí, garantovat pro Žáky
Tro.;ského gymnázia stejnou vyši školného po celou dobu jejich studia
Partneřijsou povinnijednat způsobem, kteý neohroŽuje jejich poslání a zájmy'

tv.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny zdrŽet se jakékoliv činnosti, jeŽ by mohla znemoŽnit nebo
ztížit dosaŽení účelu této smlouvy.

2' Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro
plněnítéto smlouvy.

3. SmluvnÍ strany jsou povinny jednat při realizaci smlouvy eticky, korektně, transparentně
a v souladu s dobými mravy.

V.
Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2' Smlouva mezi účastníky můŽe byt skončena dohodou nebo výpovědí'
3. Dohoda k ukončení spolupráce musí být písemná a musí obsahovat důvody ukončení

spolupráce.Výpovědí lze ukončit spolupráci jen ze závaŽných porušení této smlouvy.
Výpověd' musí být písemná s výpovědní lhůtou 4 měsíce, která počíná běŽet od 1. září
roku, Ve kterém byla podána výpověd'a uplyne k31. prosinci toho roku' Vpřípadě' Že
bude podána výpověd' počátkem školního roku tj. po 1. září, výpovědní lhůta začne běŽet
V den, kdy bude doručena výpověd'druhé straně a skončí k 20. lednu následujícího roku'
l v případě výpovědi platí garance uvedené pod čl. lll této smlouvy, bod školné.

vl.
ostatní ustanovení

1. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran
formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.



2.

3.

Tato smlouva nabývá platnostia účinnostidnem podpisu smluvních stran.
Vztahy smluvních stran blíŽe neupravené se řídí zákonem č. 4ot1964 Sb.,, t
zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném
znent.

4' Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, znichŽkaŽdá ze smluvních stran
obdrŽí po dvou vyhotoveních'

5. Smluvní strany prohlašují, Že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, n|koliv v tísni ani zajinak nápadně nevýhodných podmínek-
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