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SMLOUVA   O   SPOLUPRÁCI   Č.   SP   04/2021   
Účastníci   smlouvy:   
  

  
uzavřeli  dle  §  1746  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.  v platném  znění,  občanský  zákoník  (dále  jen  „NOZ“)                   
tuto     

smlouvu   o   spolupráci   
I. Úvodní   prohlášení   

1. Předmětem  smlouvy  je  zajištění  výukového  programu  „Sebeobrana  SŠ“  pro  třetí  a  čtvrté  ročníky               
uvedené   školy   ve   Sportcentru   –   DDM   Prostějov,   pracovišti   Vápenice   9,   příp.   jinde.   

2. Výukový  program  se  řídí  Vnitřním  řádem  SC-DDM,  Školním  vzdělávacím  programem  SC-DDM  a              
dalšími   vnitřními   předpisy.   

II. Závazky   poskytovatele   
Poskytovatel   se   zavazuje:   
1. Zajistit   činnost   výukového   programu   (dále   jen   VP)   s těmito   parametry:   

a) název   VP:  Sebeobrana   SŠ   
b) délka   trvání   VP:  01.09.2021   –   30.06.2022   
c) termíny   schůzek   VP:  Sebeobrana   SŠ   I.   -   pondělí   08:00   –   09:30   hod.   

Sebeobrana   SŠ   II.   -     pondělí   10:00   –   11:30   hod.   
Sebeobrana   SŠ   III.   -     úterý   08:00   –   09:30   hod.   
Sebeobrana   SŠ   IV.   -     úterý   10:00   –   11:30   hod.   
Sebeobrana   SŠ   V.   -     čtvrtek   08:00   –   09:30   hod.   
Sebeobrana   SŠ   VI.   –   čtvrtek   10:00   –   11:30   hod.   

  
2. Přímá  pedagogická  činnost  Ing.  Ondreje  Jestrebského  vč.  jeho  výuky  je  zajištěna  v časech  08:00               

–   09:30   (po,   út,   čt),   10:00   –   11:30   (po,   út,   čt).   
3. Poskytnout   přístup   do   prostorů:   tělocvična   včetně   šatny   a   sociálního   zařízení.   
4. Poskytnout  součinnost  při  tvorbě  Školního  vzdělávacího  programu  uživatele,  bude-li  tam  činnost             

poskytovatele   zohledněna.   
5. Zajistit   vedoucího   výše   uvedeného   VP.   
6. Zajistit   učební   pomůcky   a   materiál.   
7. Proškolení  účastníků  VP  z Návštěvního  řádu  poskytovatele,  stejně  jako  jeho  řádů  provozních             

určených   pro   jednotlivé   prostory.   
8. Nakládat   s osobními   údaji   na   základě   oprávněného   zájmu   v souladu   s nařízením   GDPR.   
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Poskytovatel:   Sportcentrum   –   dům   dětí   a   mládeže   Prostějov,   příspěvková   organizace   
  796   01    PROSTĚJOV,   Olympijská   4228/4   
  IČ:   00 840   173   
  zastoupený   Janem   Zatloukalem,   ředitelem  
    

Uživatel:   TRIVIS   –   Střední   škola   veřejnoprávní   Prostějov,   s.   r.   o.  
  se   sídlem     Havlíčkova   2920/24   
    796   01    PROSTĚJOV   
  IČ:   276   78   296   
  zastoupený   Mgr.   Annou   Zedníkovou,   ředitelkou  
  Mobil:   +420 602 527   383   E-mail:   zednikova@trivis.cz   
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III. Závazky   uživatele   
Uživatel   se   zavazuje:   
1. Dodat   seznam   účastníků   výukového   programu   (jméno,   příjmení,   datum   narození)   do   30.10.2021.   
2. Dodržování   Návštěvního   řádu   SC-DDM   a   jeho   provozních   řádů.   
3. Dodržování   zásad   BOZP,   a   to   zejména   přísného   zákazu   kouření.   
4. Zajistit   opravu   nebo   úhradu   opravy   při   poničení   svěřených   prostor   a   zařízení.   
5. Uvést   prostor   užívání   do   původního   stavu   a   úklidu   na   původní   místo.   

  

IV. Cena   
1. Cenou  za  VP  je  úplata  za  VP,  která  činí  600,-  Kč  za  jednoho  účastníka  ve  školním  roce                   

2021/2022.   
2. Úplata   je   splatná   30.10.2021,   a   to   na   základě   vystavené   faktury.   
3. Ve  všech  případech  je  nezbytná  předchozí  domluva  s ekonomickým  úsekem  SC-DDM  o  stanovení              

variabilního   symbolu   pro   platbu,   příp.   vystavení   faktury.     
  

V. Závěrečná   ustanovení   
1. Tato  smlouva,  jakož  i  práva  a  povinnosti  vzniklé  na  základě  této  smlouvy  nebo  v  souvislosti  s  ní,                   

se  řídí  zákonem  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  souvisejícími                
předpisy.   

2. Je   vyhotovena   ve   dvou   originálech,   z nichž   každá   strana   obdrží   po   jednom   výtisku,   
3. V případě   porušení   ustanovení   této   smlouvy   může   být   druhou   stranou   okamžitě   vypovězena.   
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V   Prostějově   01.09.2021   

      
podpis   a   otisk   razítka   poskytovatele     podpis   (příp.   otisk   razítka)   uživatele   


