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Zák/adnlško/a Novoborská
Novoborská 371, 190 OD Praha 9 - Stňžkov

Vyřizuje:

SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ PLAVECKÉ VÝUKY ŽÁKŮ

l. SMLUVNÍ STRANY

Základní Škola Novoborská
se sídlem: Praha 9 - Střížkov, Novoborská 371, PSČ 19000
IČ: 61381276
DIČ: CZ61381276
zastoupená: Ing. Terezou Štaubrovou, ředitelkou školy
(dále jako Základní Škola)

a

LUCIE ANDRÁŠKOVÁ
Plavecká Škola ORKA
se sídlem: Pomořanská 475/8, 181 00 Praha 8 - Troja
IČ: 76281108
číslo účtu:
(dále jako Plavecká škola)

uzavírají tuto

smlouvu o zabezpečeni plavecké výuky žáků

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je zabezpečení plavecké výuky pro žáky druhého ročníku výše
jmenované základní školy. Výuka probíhá v českém jazyce.

III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ VÝUKY

Výuka bude probíhat pro čtyři druhé třídy v bazénu AQUACENTRA ŠUTKA, Čimická
848/41, 182 00 Praha 8 v termínu od 21. 6. 2021 do 25. 6. 2021 v čase 9:00 - 11:30, v rozsahu
8 výukových hodin každý den (pondělí - pátek).

IV. SMLUVNÍ CENA

Základní škola uhradí za každého účastníka částku 90,- KČ za jednu výukovou hodinu. Tato
částka zahrnuje veškeré náklady na zajištění plavecké výuky (pronájem bazénu, mzdové
prostředky). Faktura bude vystavena dle počtu přihlášených žáků jednotlivých tříd. Smluvní
cena je splatná na výše uvedený účet Plavecké školy se splatností 14 dní od vystavení faktury.



V. POVINNOSTI PLAVECKÉ ŠKOLY

Provádět výuku plavání pouze s osobami s potřebnou kvalifikací, kteří budou jednat s dětmi
přiměřeně jejich věku. zajistí pro výuku nezbytné poniůcky. Každou hodinu zaznamenávat
prezenci dětí do docházkových listů jednotlivých výcvikových skupin. Zodpovídat za zdraví
a životy dětí v průběhu výukové hodiny od zahajovacího do závěrečného nástupu dětí.

VI. POVINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

zajistit pro jednotlivé třídy kvalifikovaný doprovod, dohled po dobu pobytu v prostorách
bazénu včetně přítomnosti pedagoga v průběhu výuky. Pedagogický pracovník odpovídá za
chování, bezpečnost žáků. Pedagogický pracovník základní školy přeruší plaveckou výuku,
bude-li mít pochybnosti o bezpečnosti žáků.

VII. UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouva končí dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy, pokud druhá smluvní
strana opětovně a přes písemnou upomínku poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy.

VIII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Účastníci výcviku jsou povinni dodržovat provozní řád bazénu a řídit se pokyny službu
vykonávajících zaměstnanců. Plavecká škola je oprávněna v případě havárie či jiného
závažného důvodu odstávky bazénu odvolat plavecký výcvik. v takovém případě bude
odvolání provedeno bezodkladně a Plavecká škola poskytne Základní škole Novoborská po
dohodě náhradní termín.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

l. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí ustanovením
občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

2. Všechny zletilé osoby, které se podílejí na zabezpečení výuky plavání, budou seznámeny
s bezpečnostními pokyny.

3. Smluvní strany se zavazují dodržovat platná protiepidemická a hygienická opatření dle
aktuální situace, především v souvislosti s Covid-19.

4. Smluvní strany se dohodly, že Základní škola smlouvu po jejím uzavření bez zbytečného
odkladu odešle k uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují níže
uvedenými podpisy.



6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.

V Praze, dne 10. 6. 2021
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