
 

SAARLAND s.r.o. 

Haštalská 11/790 

110 00 Praha 1 

IČO: 270 953 47 

DIČ: CZ27095347 

 (dále jen „dodavatel“)                   

a 

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 

Na Šutce 28/440 

182 00 Praha 8 – Trója 

IČO: 604 618 45 

zastoupená: Mgr. Zbyňkem Drozdou (ředitel školy) 

 (dále jen „objednavatel“) 

 

Pedagog pověřený vedením školy v přírodě: …….. 

      uzavírají 

SMLOUVU O ZAJIŠŤENÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PŘI OZDRAVNÉM POBYTU (ŠKOLA V PŘÍRODĚ) 

 

Předmět smlouvy: zajištění ozdravného pobytu – škola v přírodě 

Podmínky smlouvy: ubytování ve zděném objektu, pokoje jsou vybaveny klasickými lůžky + 

možnost pevné přistýlky, palandy nejsou v žádném z pokojů. Celý objekt je vytápěn, pokoje mají 

vlastní sociální zařízení. 

Termín: 15. 2. - 21. 2. 2020   Místo: Velký Semerink, Janov nad Nisou 

Předpokládaný počet účastníků pobytu: 21 + 1 dítě ped. doprovodu 

Počet pedagogického doprovodu: 3 

Začátek pobytu: oběd     Konec pobytu: dopolední svačina 

Cenové a platební podmínky: 

Strany se dohodly na smluvní ceně, která činí: 

 školní dítě 1. stupně: 400 Kč/den vč. DPH = ubytování + 5x denně strava (možnost druhé 

večeře) + celodenní pitný režim 

 1 pedagog na 10 dětí zdarma 



 pedagogický doprovod nad 20 dětí: 400 Kč/den vč. DPH 

 

Další služby zajištěné dodavatelem: 

Zdravotník: ubytování v ceně, odměna 4190 Kč vč. DPH. 

Pomocný vychovatel: ubytování v ceně, odměna 4190 Kč vč. DPH. 

Dodavatel zajistí po dobu konání pobytu zdravotní dozor. Pro ubytování zdravotníka bude vyčleněn 

zvláštní pokoj, který bude zároveň ošetřovnou, a jeden pokoj jako izolace pro nemocné. 

Lékárnička školy vybavená dle vyhlášky 106/2001 Sb. a zdravotní dokumentace dětí bude předána 

zdravotníkovi při příjezdu do objektu. 

V případě nutnosti je zajištěn pediatr ……….. 

Dodavatel poskytne po dobu konání školy v přírodě objednavateli učebnu zdarma. 

Cena sauny a vířivky není zahrnuta v ceně pobytu. 

 

Dodavatel také zajistí 3 x odpolední lyžařskou školičku. 

Strany se dohodly na smluvní ceně, která činí: 

 1 odpoledne - 590 Kč/dítě = doprava na místo lyžování a zpět, úschova věcí, pro 5 dětí 

zajištěn 1 instruktor, místo na odpočinek /svačinu/, skipas 

Dopravu na místo výcviku zajišťuje ……………. 

 

Platba lyžařského výcviku bude uskutečněna po ukončení lyžařské školičky dle skutečného počtu 

účastníků. Faktura bude vystavena, termín splatnosti do 14 dní po doručení faktury. 

Dále dodavatel zajistí možnost zapůjčení lyžařského vybavení: 

160 Kč/den - platba v hotovosti na místě 

 

 

Storno podmínky: 

Storno poplatky za zrušené osoby při uskutečněném pobytu se účtují při rozdílu vyšším než 20% 

z předpokládaného počtu účastníků. 

V případě předčasného ukončení pobytu z důvodů zaviněných dodavatelem (např. havárie), dále 

ze zdravotních důvodů účastníka pobytu, bude účtován pouze počet odbydlených nocí včetně 

veškerých dalších čerpaných služeb. 



 

Objednavatel se zavazuje uhradit částku následovně: 

1. Fakturou na částečnou úhradu ve výši 50% z předběžné ceny zájezdu dle počtu účastníků 

do 31. 1. 2020. 

2. Doplatek dle skutečného počtu účastníků je splatný do 14 dnů od doručení faktury. 

Případné sankce a penále při prodlení s úhradou se nesjednávají. 

 

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Zánik smlouvy: Tato smlouva může být ukončena dohodou obou stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V _________________, dne _________________ 

 

 

Za provozovatele:      Za objednavatele: 

 

 

_______________________________    _______________________________                                                                                                                  


