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Pilotní program podpory čtenářské gramotnosti na středních školách v Jihomoravském 

1. 

kraji 

Smlouva O dílo 

Smluvní strany 

1.1. Jihomoravský kraj 
Zastoupenýı JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje 
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
ıc- 

Dıć 
708 88 337 
CZ70888337 

Bankovní ústav: Komerční banka, a.S. 
Číslo účtu: 27-7491250267/0100 
Kontaktní osoba pověřená jednáním za objednatele vyjma uzavření, změn a ukončení Smlouvy: 

odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

Tel. : 

E-mail: 
je plátce DPH 
(dále jen ,,objednatel") 

1.2. www.scio.cz, S.r.o. 
Zastoupený: RNDr. Janem Krtičkou, jednatelem 
Sídlo: Pobřežní 34, 186 00, Praha 8 
lC: 

' 

271 56 125 
Dıčz cz 271 56 125 
Bankovní ústav: Raiřfeisen Bank 
Čfflıø účtu: 3649626028/ 5500 
Kontaktní osoba pověřená jednáním Za zhotovitele: 

Tel. : 

E-mail: 
Sídlo 1 Pobřežní 34, 186 O0, Praha 8 

Je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

2. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1. Předmětem veřejné Zakázky je závazek zhotovitele na svůj náklad a na Své nebezpečí dodat 

pro objednatele službu (předmět plnění) - realizovat „Pilotní program podpory čtenářské 
gramotnosti na Středních školách vlihomoravském kraji" (dále také Pilotní program), který 
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22. 

je Specifikován v bodě 2.2 tohoto článku. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny zhotoviteli 
za jeho plnění. 
Pilotním programem podle této smlouvy je Soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž 

cílem je zjištění stavu čtenářské gramotnosti na vybraných středních školách 
vlíhomoravském kraji, provedení analýzy zjìštěného stavu a předložení návrhů na rozvoj 
čtenářské gramotnosti a její další prohlubování v průběhu studia na Středních školách se 
zaměřením na výuku v odborných předmětech. Pilotní program zahrnuje: 
- Získání potřebných dat O stavu čtenářské gramotnosti na vybraných středních školách 

vlihomoravském kraji, tzn. jejich Získání, zpracování, analyzování a následné poskytnutí 
dat školám a objednateli. Získání potřebných dat O stavu čtenářské gramotnosti na 
vybraných středních školách v Jihomoravském kraji proběhne formou anonymního on- 
line testu ve třech etapách: 
O 1. etapa: Vprvní polovině školního roku 2018-2019 ve druhém ročníku Střední 

školy 
O 2. etapa: V závěru 2. pololetí školního roku 2018-2019 ve stejném ročníku studia 

jako v 1. etapě 
O 3. etapa: Ve druhém pololetí školního roku 2019-2020 ve třetím ročníku střední 

školy 
On-line test proběhne v 15 třídách pěti střední škol (Z každé školy tři třídy) 

Jihomoravského kraje. Seznam vybraných škol je přílohou této smlouvy. 

Získáváním a zpracováním dat se rozumí zajištění kompletního testování žáků 
vybraných středních škol vlihomoravském kraji - tvorba testů, zajištění a provedení 
logistiky testů, proškolení zaměstnanců středních škol, kteří se na testování budou 
podílet, vlastní Sběr dat testováním, zpracování dílčích a souhrnných zpráv pro každou 
školu, zpracování dílčí a souhrnné zprávy pro objednatele vpísemné i elektronické 
podobě. 

`

j 

- Provedení praktického semináře (workshopu) vcelkovém rozsahu 5 hodin pro každou 
zvybraných škol pro pedagogy odborných předmětů, kteří učí vtestovaných třídách 
vybrané školy, vobdobí mezi 1. a 2. etapou on~lìne testu. Seminář bude zaměřený na 
rozvoj čtenářství a čtenářskě gramotnosti Sdůrazem na práci sodborným textem 
Zejména s tímto obsahem: 
O význam čtenářské gramotnosti a její současné pojetí, vymezení pojmů, 
O seznámení pedagogů S dílčími výsledky on~line testů, 
O seznámení pedagogů S metodami a principy rozvoje čtenářství a čtenářské 

gramotnosti, 
O čtenářské strategie a cílená práce s odborným textem pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti, 
O tvorba prostředí pro četbu, 
O práce s odborným textem. 

- Provedení dvou praktických seminářů (workshopů) pro pedagogy vybraných středních 
škol vobdobí mezi 2. a 3. etapou on-line testu zaměřených na sdílení zkušeností 
Zrozvoje čtenářské gramotnosti a realizaci navržených postupů na její rozvoj. 

Workshopy budou obsahovat: 
o prezentaci výsledků provedených on-line testů a jejich analýzu, 
O prezentacizkušeností zrealizace rozvoje čtenářské gramotnosti na vybraných 

školách, 
O návrh dalších doporučení pro rozvoj čtenářské gramotnosti na vybraných školách.
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- Zpracování získaných dat, analýz a doporučení do dílčích (po 1. a 2. etapě) a 
Souhrnných zpráv (po 3. etapě) pro školy a dílčích a souhrnné zprávy pro objednatele. 
Dílčí a souhrnné zprávy budou zpracovány a předány Objednateli a vybraným středním 
školám ve lhůtě dvou měsíců od ukončenísběru příslušných dat. Dílčí a souhrnné zprávy 
pro jednotlivé školy budou zahrnovat následující údaje: 
O zjištěné \ıýsledky za školu a třídy, 
O analýza výsledků za školu a třídy po jednotlivých etapách testování, 

porovnání výsledků školy S výsledky všech vybraných středních škol, 
definování oblastí a návrhů pro další rozvoj čtenářské gramotnosti. OO 

Dílčí Zpráva pro objednatele v písemné i elektronické podobě bude zahrnovat: 
O porovnání výsledků jednotlivých škol a tříd, 
O porovnání a analýza výsledků po jednotlivých etapách on-line testu, 
O návrhy a doporučení pro postup směřující k dalšímu rozvoji čtenářské gramotnosti 

v odborných předmětech. 

Souhrnná zpráva pro objednatele V písemné i elektronické podobě bude zahrnovat: 
O porovnánívýsledků jednotlivých škol a tříd, 
O porovnání a analýza výsledků po jednotlivých etapách on-line testu, 
O návrhy a doporučení pro postup směřující k dalšímu rozvoji čtenářské gramotnosti 

v odborných předmětech, 
popis a zhodnocení průběhu realizace veřejné zakázky, zhodnocení očekávaných a 

neočekávaných přínosů.
O 

Poskytnutí dálkového přístupu jednotlivým vybraným středním školám a Objednateli 
k informacím o zakázce a jejím plnění a ke všem zjištěným výsledkům a zpracovaným 
analýzám. Dálkový přístup kzjištěným výsledkům může být nahrazen předáním 
výsledků velektronické podobě ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná, a 

použítí uživatelem není omezováno. Zhotovitel takto Zpřístupní zjištěné výsledky 
testování školám a Objednateli v rozsahu, který byl podkladem pro zpracování dílčích a 
Souhrnných zpráv. Zjištěné výsledky budou zhotovitelem zpřístupněny nejpozději ke 
dni, kdy budou předány Objednateli a školám dílčí, respektive Souhrnné zprávy. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. 

3.2. 

4. Cena 

Termíny plnění 
3.1.1. Práce na díle budou zahájeny bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy. 
3.1.2. Nejzazší termíny on-line testů, praktických seminářů a předání dílčích zpráv vyplývá 

Z čl. 2 smlouvy. 
3.1.3. Termín dokončení díla, předání a převzetí Souhrnných zpráv - do 31.08.2020. 

Místo plnění 
Místem plnění je pracoviště objednatele na adrese Cejl 73, 601 82 Brno a prostory 
vybraných středních škol. 

díla 
Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výší: 

Celková cena díla bez DPH 476.006 Kč 

Výše DPH 99.994 Kč 

Celková cena díla vč. DPH 576.000 Kč

3
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Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

5.2. Platba ceny díla 
Cena za dílo bude hrazena ve třech splátkách. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli 
zaplacení splátek takto: 

0 první splátka včástce 172.000 Kč včetně DPH může být objednateli vyúčtována po 
předání dílčích Zpráv školám a objednateli po 1. etapě on-line testu; 

0 druhá Splátka včástce 172.000 Kč včetně DPH může být objednateli vyúčtována po 
předání dílčích Zpráv školám a objednateli po 2. etapě on-line testu; 

0 třetí Splátka včástce 232.000 Kč včetně DPH může být objednateli vyúčtována po 
předání zápisů Z workshopů a souhrnně zprávy O realizaci Pilotního programu, nejdříve 
však dne 31.08.2020. 

5.3. Náležitosti daňových dokladů 
5.3.1. Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla je faktura - daňový doklad, který musí 

obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými 
právními předpisy. Přílohou faktury musí být potvrzení O předání dílčích nebo 
souhrnných zprávy o realizaci projektu. 

5.3.2. Faktura bude mít Zejména tyto náležitosti: 
- označeníačíslo, 
- označenísmluvních stran, 
- důvod fakturace, popis práce, včetně označení názvu webového portálu - přesněji 

bude na faktuře text: ,,.....důvod fakturace .... .. k projektu ,,PO/yGram - Podpora 
po/ytechnického vzdělávánıj matematické cı čtenářské gramotnosti 
V./ihomoravském kraji", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, 
realizovanému V rámci OP Vývoj, výzkum a vzdě/ávánıfl 

- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 
- den odeslánífaktury a lhůta splatnosti, 
- datum uskutečněného zdanitelného plnění, 
- částka k úhradě. 

5.3.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele na zaplacení splátky ceny díla 

nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dní doručení faktury. Za doručení 
faktury se považuje den předánífaktury do poštovní evidence objednatele nebo třetí 
den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. 

5.3.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením fakturypřestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 
objednateli novou fakturu se správnými údaji, popř. doplní přílohy a dnem jejího 
doručení objednateli Začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti. 

5.3.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný vden, kdy je dlužná 
částka připsána na účet zhotovitele. 
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6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude zhotovitel vprodlení 14 dnů oproti výše sjednanému harmonogramu plnění 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 700 Kč za každý další i započatý 
den prodlení. 

6.2. Úrok Z prodlení a majetkové sankce za prodlení S úhradou 
Pokud bude objednatel V prodlení 14 dnů s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok Z prodleníve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

6.3. Lhůta splatnosti sankcí 
6.3.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované Sankce nejpozději do 30 pracovních 

dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 
6.3.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku Z prodlení. 

6.4. Ostatní náležitosti vztahující se k Sankcím 
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

7. Prováděnídíla 
7.1. Pokyny objednatele 

7.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí převážně Svými 
zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele 
týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.1.2. 

7.2. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám Z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, neplněním 
technických nebo jiných norem nebo ustanovení vyplývajících Z této Smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. 

8. Ukončeníapředánídíla 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně. Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li vytvořené 
vcelém rozsahu jeho zadání a ve sjednané lhůtě je předáno objednateli. Objednatel si 

vyhrazuje právo převzít dílčí nebo souhrnné Zprávy pouze vpřípadě, že budou obsahovat 
všechny smlouvou stanovené náležitosti. O předání a převzetí dílčích zpráv, respektive 
souhrnné zprávy vystaví objednatel zhotoviteli potvrzení, které je nezbytným podkladem 
úhrady konkrétní splátky ceny díla. 

9. Změna Smlouvy 
9.1. Jakákoliv změna Sm|ou\ıy musí mít písemnou formu a musi být podepsána osobami 

oprávněnými objednatele a zhotovitele zastupovat. 
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě sčíselným označením podle 
pořadového čísla příslušné Změny smlouvy. 

9.2. 
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10. Odstoupeníod smlouvy 
10.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

10.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

10.1.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá 
smluvní strana podstatným způsobem poruší povinnosti, kjejichž plnění se zavázala 
ve smlouvě, a tato smlouva porušení příslušné smluvní povinnosti kvalifikuje jako 
porušení podstatné. 

10.2. Podstatné porušení smlouvy 
10.2.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména 

nedodržení dohodnutého předmětu, termínů dílčích plnění déle než měsíce. 
10.2.2. Je-li zřejmé již V průběhu plnění předmětu smlouvy, že právní, technické, finanční či 

organizační Změny na Straně zhotovitele mohou mít podstatný vliv na plnění 
smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

10.2.3. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při 
podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, 
uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný 
majetkový prospěch. 

10.3. Způsob odstoupení od smlouvy 
Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně Suvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje, a citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. 

10.4. Den účinnosti odstoupení 
Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
Oznámení O odstoupení od této smlouvy doručeno druhé straně. 

10.5. Důsledky Odstoupení od smlouvy 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 
Z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, Z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnuta 
před účinností odstoupení). 

11. Ostatní ujednání 
, 

11.1. Vzhledem kveřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že 
zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvyv rozsahu a za podmínek vyplývajících 
zpříslušných právních předpisů (Zejména Zák. č. 106/1999 Sb., Osvobodném přístupu 
k informacím, ve Znění pozdějších předpisů). 

11.2. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem. 
11.3. Jakýkoliv spor vzniklý ztéto Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem

6
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místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, Zjehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících 
S plněním této zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR kjejich archivaci (zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., O dani 
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však do konce roku 2033 a po 
tuto dobu doklady související S plněním této Zakázky archivovat. Zhotovitel bere na 
vědomí, že obdobnou povinnostíje povinen smluvně Zavázat také své subdodavatele. 
Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve Znění 
pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním dle Zákona č. 340/2015 Sb., O 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel. 
Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 

Základní lidská práva. 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jejich 
podpisu dvě vyhotovení. 
Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu SmlOu\/y porozuměly, že smlouva 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena vtísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečností ji vlastnoručně podepisují. 

11.4. 

11.5. 

11.6. 

11.7. 

11.8. 

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., O krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

O uzavření smlouvy rozhodla Rada Jihomoravského kraje V souladu S § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 
Sb., O krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své schůzi konané dne 

usnesením č. ...... .. 

UL - 

V Brně dne 
Jihomuravsky kraj 
Žerotínovo nám. 3 

601 82 Brno 
_59_ 
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V Praze dne 5.10.2018
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Za Jih orav ký kraj 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

Seznam vybraných středních škol 

Níže uvedené střední školy Jihomoravského kraje se zúčastní Pilotního programu podpory pro 
rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, který bude realizován vrámci veřejné Zakázky 
S názvem „Pilotní program podpory čtenářské gramotnosti na středních školách 
v Jihomoravském kraji". 

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace 
Purkyňova 2832/97, 612 00 Brno, lCO15530213 

Střední škola polytechnická Bˇrno, Jilová, příspěvková organizace 
Jilová 164/36, 639 00 Brno, ICO 00638013 

Střední odborná škola a Střední odbprně učiliště Vyškov, příspěvková organizace 
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov, ICO 13692933 

Střední odborně učiliště Kyjov, příspěvková organizace 
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov, ICO 00053163 

Střední Škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 
Charbulova 1072/106, 618 O0 Brno, ICO 60552255 

V Praze dne 5.10.2018 , 

wwwscivtz, S.r.o., RNDr. Jan Krtička

l


