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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o přípravě a organizaci školy v přírodě 

 
Účastníci smlouvy: 
 

1. Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 
Květnového vítězství 1554 / 54, 149 00 Praha 4 - Chodov 
IČ: 47611863 
Bankovní spojení: xxxxxxxxx 
 

V zastoupení: Mgr. Pavel Kopečný, ředitel školy 
 

Dále jen „škola“. 
 

2. Spolek pro podporu dětské rekreace a zdraví 
Bezděkovec 30, 335 01 Mileč 
IČ: 04762223 
Bankovní spojení: xxxxxxxx 
 

V zastoupení: xxxxxxxx, předseda spolku 
  

Dále jen „organizátor“. 
 

Účastníci uzavírají tento dodatek ke smlouvě: 
1. Smlouvou se pro účely tohoto dodatku rozumí Smlouva o přípravě a organizaci školy v přírodě (dále jen 

Smlouva), včetně příloh, uzavřená mezi organizátorem a školou dne 9. 12. 2019. 

2. Rozdělení školy v přírodě 
Škola v přírodě plánovaná v termínu xx. 5. – xx. 5. 2020 pro 130 – 145 žáků bude rozdělena na dvě 
skupiny s různou programovou náplní: škola v přírodě a adaptační kurz. 
Nové termíny pro realizaci obou pobytů jsou: 
a) škola v přírodě xx. 9. – xx. 9. 2020 (více viz článek č. 3 tohoto dodatku); 
b) adaptační kurz xx. 9. – xx. 9. 2020 (více viz článek č. 4 tohoto dodatku). 

3. Škola v přírodě 

3.1. Termín realizace školy v přírodě 
Škola v přírodě plánovaná v termínu xx. 5. – xx. 5. 2020 se uskuteční v náhradním termínu, a to: 
 xx. 9. – xx. 9. 2020. 

3.2. Počty účastníků 
Škola v přírodě bude zajištěna pro minimálně 40 žáků (dále jen „minimální kapacita“) a maximálně 
50 žáků (dále jen „maximální kapacita“) xxx tříd ZŠ + 4-5 dospělých osob pedagogického dozoru. 

3.3. Termín přepravy zájezdovým autobusem xxx.  
Odjezdy autobusu jsou: 
● dne xx. 9. 2020 v odpoledních hodinách od budovy xxx; 
● dne xx. 9. 2020 v dopoledních hodinách z místa xxx. 
 Přesný čas odjezdu na pobyt a návratu z pobytu bude škole upřesněn cca 1 měsíc před zahájením 

pobytu. 

3.4. Zahájení a ukončení ubytování 
Nástup na ubytování v den příjezdu xx. 9. 2020 nejpozději po 15:00 hod. 
Vyklizení pokojů v den odjezdu xx. 9. 2020 do 9:30 hod. 
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3.5. Zahájení a ukončení stravování 
Stravování začíná večeří dne xx. 9. 2020 a končí snídaní dne xx. 9. 2020. 

3.6. Cena školy v přírodě 
Organizátor zajistí takové dodavatele služeb, aby celková souhrnná cena (včetně cestovního pojištění) 
zůstala zachována dle Smlouvy, tj. nepřesáhla částku 3.890,- Kč za žáka včetně DPH. 

3.7. Ostatní služby ujednané ve Smlouvě zůstávají platné beze změn. 

 

4. Adaptační kurz 
Organizátor zajistí pro školu dodavatele jednotlivých služeb adaptačního kurzu (dle požadavků školy). 

4.1. Termín realizace adaptačního kurzu 
Adaptační kurz bude realizován v termínu: xx. 9. – xx. 9. 2020. 

4.2. Počty účastníků 
Adaptační kurz bude zajištěna pro minimálně 65 žáků (dále jen „minimální kapacita“) a maximálně 
75 žáků (dále jen „maximální kapacita“) xxx ZŠ + 4-6 dospělých osob pedagogického dozoru. 

4.3. Přeprava zájezdovými autobusy xxx  
Odjezdy autobusů jsou: 
● dne xx. 9. 2020 v dopoledních hodinách od budovyxxx; 
● dne xx. 9. 2020 v odpoledních hodinách z místa xxx. 
 Přesný čas odjezdu na pobyt a návratu z pobytu bude škole upřesněn cca 1 měsíc před zahájením 

pobytu. 

4.4. Ubytování v Rekreačním a školicím středisku „Stará Živohošť“ – adresa: 
xxx. Ubytování pro děti i dospělé osoby je zajištěno  
ve zděných bungalovech a chatách s vlastním sociálním zařízením – kapacita cca 85 lůžek. 

4.5. Zahájení a ukončení ubytování 
Nástup na ubytování v den příjezdu xx. 9. 2020 nejpozději po 12:00 hod. 
Vyklizení pokojů v den odjezdu xx. 9. 2020 do 12:00 hod. 

4.6. Stravování 
Stravování je zajištěno v jídelně rekreačního střediska formou plné penze s dopoledními a odpoledními 
svačinami, včetně pitného režimu. 
Stravování začíná obědem dne xx. 9. 2020 a končí obědem dne xx. 9. 2020. 

4.7. Program adaptačního kurzu 
Program adaptačního kurzu bude probíhat pod vedením třídních učitelů školy. Materiálové a herní 
vybavení bude rovněž zajištěno školou. 
Organizátor zajistí pro realizaci programu asistenty (pomocná síla třídního učitele) v počtu 1 asistent na 
každou třídu dětí. Asistenti se budou řídit pokyny třídního učitele a budou vykonávat práci dle pokynů 
třídního učitele v těchto časových intervalech: 
1) 9:00 – 12:00 hod. 2) 14:00 – 17:30 hod. 3) 19:00 – 20:30 hod. 

4.8. Zdravotník (včetně vybavené lékárny) a noční dozor budou zajištěni pracovníky školy. 

4.9. Cestovní pojištění účastníků včetně pojištění storna pobytu. Rozsah pojištění a pojistné podmínky 
jsou nedílnou součástí této smlouvy coby příloha. 

4.10. Cena adaptačního kurzu 
Organizátor zajistí takové dodavatele služeb, aby celková souhrnná cena (včetně cestovního pojištění) 
nepřesáhla částku 2.190,- Kč za žáka včetně DPH. 
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4.11. Organizátor zajistí bezplatné místo pro pedagogický dozor vždy 1x na každých 10 platících osob 
u dodavatelů všech služeb. 
Cena pro případné platící pedagogy je stanovena na částku 1.200,- Kč/osoba/pobyt. 

4.12. Storno podmínky ujednané ve Smlouvě zůstávají platné beze změn. 

4.13. Škola zajistí pedagogický dozor, který nese plnou zodpovědnost za děti. 

4.14. Škola zajistí disciplínu dětí během přepravy, v prostoru ubytovacího a stravovacího zařízení. 

4.15. V případě vzniklé škody způsobené účastníky kurzu (rozbití oken, dveří, nábytku apod.) zajistit uhrazení 
škody nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od ukončení adaptačního kurzu. 

 

5. Platební podmínky 
5.1. Škola zaplatí dohodnuté ceny školy v přírodě a adaptačního kurzu na bankovní účet organizátora (na 

základě vystavených faktur) takto: 
a) Škola uhradila za školu v přírodě zálohu 500,- Kč celkem za 140 žáků ve výši 70.000,- Kč – na účet 

organizátora byla připsána dne 12. 12. 2019 (faktura č. xxx vystavená organizátorem). 
b) Doplatek a závěrečné vyúčtování školy v přírodě proběhne po ukončení nejpozději do 31. 10. 2020. 
c) Celá platba adaptačního kurzu proběhne po jeho realizaci nejpozději do 31. 10. 2020. 

 

6. Závěrečná ustanovení 
6.1. Změna smluvních podmínek je možná jen písemně, dohodou obou smluvních stran, dodatky ke 

smlouvě. 
6.2. Dodatek má dvě strany, ve dvou originálech, po jednom pro každou smluvní stranu. Smluvní strany 

svým podpisem potvrzují, že dodatku rozumějí a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí. 
6.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                         ……………………………………………… 
                              Organizátor                                                                                   Ředitel školy 
 
                      
   ………………………………………………                                         ……………………………………………… 
                               Datum                                                                                            Datum 
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