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Smlouva
zajištění výuky plavání uzavřená podle Obchodního
zákoníku
Smluvní strany:
Plavecká škola Betynka - spolek, Kováků 1141/11, 150 00 Praha 5
Zástupce:
( pouze SMS)
IČO: 26644029
Na straně jedné ( dále jen ,,PŠ Betynka")

info@betynka.cz

a

Základní škola a Mateřská škola, nám. Svobody 2/930, 160 00 Praha 6
Zástupce: řed. Mgr. Michaela Rybářová
Kontakt: zástupce řed. Ing. Soňa Turecká
Tel.:
, email: sona.turecka@zs-ns2.cz
IČ: 67 798 543
na straně druhé (dále jen nájemce)
uzavÍrajÍ následující smlouvu:
1.

PŠ Betynka bude zajišťovat pro žáky nájemce výuku plavání v bazénu Lázně AXA ve
Sk. roce 2019/2020 a to 1. po|o|eti v terminu 2.9. 2019 - 6.9.2019 a 2. poldeti v termínu
17.2.2020 - 21.2.2020, dále v termínu 22.6. 2018 - 26.6. 2020, vždy v čase od 9:00 do
12:00. Seznam a pc¢et žáků bude odevzdán písemně na dohodnutý mail před
zahájením kurzu a současně při 1. hodině výuky.

2.

Cena za výuku byla smluvena mezi smluvnImi stranami ve výši 80,- KČ na vyučovací
hodinu ( tj. 45 min - včetně docházky, úvodu a ukončeni lekce ) za žáka, při minimálním
počtu 45 žáků na každý kurz, V případě nižšího počtu žáků na kurz je cena na vyučovací
hodinu 100,- KČ za žáka, přičemž 40% z ceny kurzovného je určeno na úhradu mezd a
plaveckých pomůcek, zbývající část 60% je určena na úhradu provozu bazénu.

3.

Nájemce bere na vědomi, že finanční náklady na výuku plavání jsou z hlediska účasti
žáků na výuce konstantní, absence žáků na ně nemá vliv. Proto nájemce souhlasI tím,
že PŠ Betýnka nebude vracet příspěvky za jednotlivé hodiny. Obě strany se dohodly na
tom, že PS Betynka bude vracet příspěvky pouze v případě, že žák zamešká ze
zdravotních důvodů vÍce jak 90% a toto doloží lékařským potvrzením, nebo v případě
odstěhování se.

4.

Při odřeknutí hodin z důvodu uzavřeni plaveckého bazénu, bude žákům vrácena
přIslušná částka, nebo hodina po domluvě řádně nahrazena. Nezúčastni-li se škola
plavecké výuky z důvodu školy v přírodě, hromadného onemocnění - epidemie apod.,
nebudou tyto hodiny nahrazovány, ani vráceno kurzovné, pokud se předem řádně
neomluví a nedomluví si náhradu.

5.

Celkovou cenu za výuku plavání dle přílohy a bodu 2. se nájemce zavazuje uhradit do
14-ti dnů po vystavení faktury a to nejpozději do poslední vyučovací hodiny daného
období. Pokud bude nájemce v prodlení s úhradou platby za výuku plavání (viz bod 5), je
povinen zaplatit PŠ Betynka úrok z prodlení ve výši 0,5% a to za každý započatý den.

6.

Pracovníci nájemce plně odpovÍdaji za žáky v prostorách vstupní haly, šaten, sprch,

osušoven a toalet. Dodržují hygienické požadavky daného bazénu a dále se řídí řádem
plaveckého bazénu. zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků a dodržují předpisy
vztahující se k zajišťováni protipožární ochrany. DohHžI na šetrné zacházení se
zařízením a vybavením v prostorách vstupní haly, šaten, sprch, osušoven a toalet.
vykonávají dozor nad žáky řídicí se vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzděláváni a
některých náležitostech plněni povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,
vztahujícIch se k této konkrétní činnosti.
7.

VyučujÍcÍ plavání, kteří jsou pracovníky PŠ Betynka, plně odpovídajÍ za žáky v prostoru
bazénu v době výuky a to jen za žáky, kteří se řádně účastní výuky. Tato zodpovědnost
začíná předáním a přepočitánkn žáků pracovníky nájemce pracovníkům PŠ Betynka a
konči předáním a přepočitánÍm žáků pracovníky PŠ Betynka pracovníkům nájemce.

8.

Pracovníci nájemce (doprovod žáků na výuku plavání) jsou po celou dobu výuky přítomni
v prostorách bazénu v řádném převlečení vhodném k bazénu ( mimo vlastní bazén),
v případě potřeby doprovází žáky na toaletu, event. dohHžI na žáky, kteří dočasně
přerušili výuku ( únava, nevolnost).

9.

Ve smyslu ČI. ll. Metodického pokynu Ministerstva školsNí, mládeže a tělovýchovy
k zajištění výuky plavání v základních školách č.j. MSMT-37471/2014 se smluvní strany
dohodly na regresu náhrady škody žákům, a to Plavecké školy Betynka vůči nájemci,
pokud by ke škodě žáků došlo v době, kdy za žáky odpovÍdají pracovnici PŠ Betynka (
viz. bod 7).

10. V případě úrazu v prostorách bazénu zajistí zástupci PŠ Betynka první pomoc a
případně přivolání záchranné služby.
11. Tato smlouva může být vypovězena okamžitě a bez náhrady v případě hrubého porušení
a nedodržení smluvních závazků jednou či druhou stranou.
12. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou
dodatku k této smlouvě.
i3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy.
14. Tato srMouva le vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží jedno.

V Praze dne µet C

Za PŠ Betynk

V Praze dne ZO. 5. zo4ý

nájemce

