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Plavecká škola Delfín, z.s.
(dále jen spolek)

Se sídlem jiříkovská 584/20, 408 01 Rumburk
IČO: 22878319

Zastoupené ředitelkou PŠ Mgr. Zuzanou Benediktovou

a

Základni škola Rumburk, Tyršova 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace
(dále jen ZŠ)

IČO 72744359

zastoupená ředitelkou Mgr. Janou Masařovou

uzavÍrajÍ tuto

SMLOUVU
o zajištění plavecké výuky žáků 1. stupně ZS

Předmětem smlouvy je :
1/ Zajištění povinné plavecké výuky žáků 1 stupně ZŠ ve Sk. roce 2022/2023.

2/ Rozsah výuky, cena a počty žáků jsou uvedeny v ČI. Ill. a lV. této smlouvy.

ii.
Organizační zabezpečení výuky

1/Plavecká škola Delfín, z.s. do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem spolek
zapsán pod spisovou značkou L 7781 dne 14. prosince 2016.
2/ Spolek zabezpečí výuku v souladu s odst. I. této smlouvy v krytém plaveckém bazénu v Rumburku a ve
Varnsdorfu svými učiteli plavání.
3/ Organizaci dopravy žáků zajišťuje ZŠ.
4/ Organizace výukových hodin v bazénu se řídI Provozním řádem spolku.
5/ výuka probíhá podle obecně platné a závazné metodiky. Spolek nese odpovědnost za její dodržování.
6/ Spolek poskytuje plaveckou výuku v souladu s Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j.: 37 014/2005-25
7/ Při úvodní hodině výuky plavání budou děti seznámeny s bezpečnosti a ochranou zdraví při výuce plavání.
Toto potvrdí pedagogický doprovod svým podpisem pod seznam dětí.
8/ Odpovědnost za bezpečnost a zdraví dětí, které se účastní plaveckého výcviku podle rozvrhu, nese spolek od
okamžiku převzetí dětí učitelem plavání při nástupu v prostoru bazénové haly. DoprovázejÍcÍ pedagogický
pracovník ZŠ ručí za svěřené děti v prostoru bazénu (tj. chodby, sprchy, šatny, WC) do předáni dětí v prostoru
bazénové haly, nebo musí-li učitel plavání z vážných důvodů vyčlenit dítě z výuky během lekce.
Před vyplněním záznamu případného úrazu dítěte si ZŠ nejprve vyžádá vyjádřeni spolku. Při úrazu žáků ve
výmezené době odpovědnosti zaměstnanců spolku, je ZŠ oprávněna požadovat po spolku regresní náhradu,
ale pouze v případě jejího prokazatelného zavinění.

a.

Ill. Ochrana osobních údajů
ZŠ předá při úvodní hodině výuky plavání spolku seznam dětí v rozsahu:
jméno
Příjmení
Třída
Tento seznam použije spolek pouze k účelu zajištění efektivní organizace výuky. Po skončeni platnosti
a účinnosti této smlouvy spolek tyto seznamy s osobními údaji skartuje. Právním důvodem zpracování
těchto osobních údaju dětí je oprávněný zájem správce (spolku) uvedený výše.
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b. Spolek se jakožto správce osobních údajů, které ji budou na základě této smlouvy ZS poskytnuty,
zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s NařIzením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice
95/46/ES a neposkytne je třetím osobám.

lV.
Počet tříd a termín kurzu

1/ Plavecké výuky se zúčastň" všechny ročn"ky ZŠ v pět' výukových skup'nách

2/Termíny plavecké výuky jsou přílohou této smlouvy.

V.
Cena za plavecký výcvik

1/ZŠ se zavážuje uhradit celkovou částku ve výši

Pronájmy bazénu a režijní náklady v celkové výši
Mzdové náklady a pomůcky v celkové výši

160 938,-KČ

48 276,-KČ
112 662,-KČ

2/Počet vyučovacích hodin kurzu je 18 ve dvouhodinových lekcích.
3/Lekce neuskutečněné nikoli vinou ZŠ (počasí, doprava, havárie v bazénu apod.)

budou nahrazeny.
4/Všechny ročníky uhradí spolku kurzovné ve výši 5ookč nejpozději do čtrnácti dnů od zahájení výuky.
5/Pokud provozovatel bazénu zvýši Částku za pronájem bazénu, zvýší se o tuto Částku i provozní náklady
spojené s výukou plavání.

VI.
Platební podmínky

1/ ZŠ uhradí spolku sjednanou cenu podle ČI. lV na základě faktury vystavené spolkem před zahájením plavecké

výuky.

VIl.
Platnost smlouvy

1/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

iát ¥ 30.06. 2022

za ZŠ Tyršova, Rumburk za PŠ Delfín, z.s. (spole


