
DODATEK č. 3 
SMLOUVY č. KVIC/00647- 53 /2017/NJ 

(dále jen „dodatek“) byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami 

I. Smluvní strany 
 
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, 
příspěvková organizace 
se sídlem:  Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín  
zastoupené:  PaedDr. Petr Habrnál, ředitel organizace 
IČ:  62330403 
DIČ: CZ62330403 (plátce DPH – ve vztahu k aktivitám projektu není zákonný nárok na 

odpočet DPH) 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Nový Jičín 
Číslo účtu:  60011-1778444379/0800 
Příspěvková organizace je zřízena zřizovací listinou č. ZL/175/2001 vydanou na základě usnesení 
zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 15/1386 ze dne 25. června 2015. 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace 
se sídlem: Školní 1/814, 736 01 Havířov-Šumbark 
zastoupená: MVDr. Martin Svoboda, ředitel školy 
IČ: 70958149 
(dále jen „škola“) 
 
(Poskytovatel a škola dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

II. Změna smlouvy 

1. Tímto Dodatkem č. 3 (dále jen Dodatek) se mění Smlouva o vzdělávání č. KVIC/00647- 53 /2017/NJ 
ve znění dodatku č. 2 uzavřená mezi poskytovatelem a školou dne 3. 4. 2017 (dále jako 
„Smlouva“), a to následujícím způsobem:   

1.1  Článek IV. Přímá podpora odst. 1 se mění na následující znění:  

Přímou podporou se rozumí mzdové příspěvky poskytované škole jako náhrada části skutečných 
mzdových nákladů (hrubé mzdy a zákonných odvodů) na účastníka (zaměstnance školy), a to 
pouze po dobu jeho případné účasti na některém z těchto vzdělávacích programů: 

 Osobnostní rozvoj pedagoga 
 Emoční a sociální rozvoj pedagog 
 Komunikace pro pedagogy 
 Čtenářská pregramotnost 
 Čtenářská pregramotnost v praxi MŠ 
 Matematická pregramotnost 
 Matematická pregramotnost v praxi MŠ 
 Polytechnické vzdělávání v mateřské škole 
 Polytechnická pregramotnost v praxi MŠ 
 Čtenářská gramotnost pro 1. st. ZŠ 
 Čtenářská gramotnost pro 2. st. ZŠ 
 Matematická gramotnost pro 1. st. ZŠ 
 Matematická gramotnost pro 2. st. ZŠ 
 Přírodovědná gramotnost pro 1. st. ZŠ 
 Přírodovědná gramotnost pro 2. st. ZŠ 



 Kolegiální podpora 
 Interní mentoring 
 Lektorské dovednosti 
 Zahraniční stáž 
 Ilustrace práce ve škole 
 S-dílna 
 Facilitační workshop 

Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit výčet výše uvedených vzdělávacích programů, a to v 
případě, kdy dojde k vyčerpání prostředků určených pro vyplácení mzdových příspěvků 
schváleným rozpočtem projektu. O vzniku této situace (vyčerpání položky rozpočtu) je povinen 
poskytovatel školu písemně informovat. 

Mzdové příspěvky budou poskytovány za každou absolvovanou hodinu příslušného vzdělávacího 
programu. Mzdové příspěvky se poskytují pouze na účastníka některého z výše uvedených 
vzdělávacích programů, nikoli na zaměstnance, který ve škole účastníka po dobu jeho 
nepřítomnosti zastupuje. 

1.2 Článek VII. Závěrečná ustanovení se doplňuje o tento odstavec: 
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 
poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní 
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových 
stránkách poskytovatele www.kvic.cz. 
 

2. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné 
v původním znění. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním 
Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru 
smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tento Dodatek Ministerstvu vnitra k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od 
uzavření tohoto Dodatku. Tím není dotčeno oprávnění školy zaslat Dodatek k uveřejnění 
Ministerstvu vnitra prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to 
zejména v případě, že poskytovatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. 

5. Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je 
ujednán svobodně.  

 

 V Novém Jičíně dne V Havířově dne 10. 4. 2019 

 ……………………………………………… ……………………………………………… 
 PaedDr. Petr Habrnál MVDr. Martin Svoboda 
 ředitel organizace ředitel školy


