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Dodatek
ke Smlouvě o realizaci Programu primární prevence

ze dne 11. 10. 2016 uzavřené mezi

Portimo, o.p.s. (dále jen "realizátor")
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené ředitelkou Mgr. Ruth Šormovou

a

Základní škola Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 124,

592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená ředitelem Mgr. Otto Ondráčkem (dále jen "škola")

I. Specifikace předmětu smlouvy

Výše uvedené strany se dohodly na spolupráci v oblasti primární prevence na školní
rok 2016 / 2017. Centrum prevence - CéPéčko, jež je součástí Portimo, O.p.S. se
zavazuje zrealizovat primárně preventivní programy pro následující třídy:

Název programu

Třída Počet Počet
I. program vyuč. II. program vyuč.

hodin hodin
1.A Jako ty! 3
LB Jako ty! 3
3.A Jiný svět 3
3.B Jiný svět 3
5.A Zdravá třída 3
5.B Zdravá třída 3
7.A Drogy kolem nás 3
7.B Drogy kolem nás 3
7.C Drogy kolem nás 3
8.A Kdy je sex (ne)bezpečný 3
8.B Kdy je sex (ne)bezpečný 3
8.C Kdy je sex (ne)bezpečný 3

Ve výjimečných případech lze po dohodě s lektory v průběhu školního roku změnit
témata programu, nejpozději však 14 dní před jejich realizací.
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II. Ustanovení o trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem řádného podpisu obou smluvních
stran.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017.
3. Odstoupit od smlouvy lze v souladu s § 344 a násl. obchodního zákoníku, tedy

v případě závažného porušení smluvních povinností. Odstoupením od smlouvy se
strana nezbavuje povinnosti uhradit náklady již vzniklé v souvislosti s poskytováním
služeb. Odstoupit od smlouvy lze po té co strana, která závažným způsobem porušuje
smluvní povinnosti, nesplnila svou povinnost v dodatečném termínu, který jí poskytne
strana, která na splnění povinnosti trvá.

4. V případě, že se strany dohodnou na ukončení smluvního vztahu, je realizátor
povinen uskutečnit programy dojednané v intervalu jednoho měsíce od vypovězení
smlouvy, pokud není důvodem k ukončení spolupráce závažné porušení smluvních
povinností ze strany školy. Škola je povinna uhradit realizátorovi náklady za
poskytnuté služby. V každém případě je realizátor povinen doporučit škole jiné
eoskytovatele služeb obdobného charakteru.

5. Skola je povinna umožnit ohlášené i neohlášené hospitace na programech primární
prevence ze strany Kraje Vysočina i ze strany vedení organizace Portimo, o.p.s ..

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se řídí pravidly a ustanoveními smlouvy, na kterou navazuje.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží škola a

realizátor.
3. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a jejímu obsahu plně porozuměly.

Dále prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že tuto
smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

IV. Osoby oprávněné k podpisu smlouvy

Za Centrum prevence - CéPéčko (Portimo, o.p.s.): Mgr. Veronika Štěpánková - vedoucí
Centra prevence

Za ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, 592 31 Nové Město na Moravě:
Mgr. Otto Ondráček
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