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Dodatek c. 1
ke smlouve Clslo: 00248/2022/SMS

uzavřené podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117, 702 18 Ostrava

bankovní spojení:
30090--15826761/0710

(dálejen „poskytovatel'ý

se sídlem:
zastoupen:

číslo účtu:

2. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Čs. exilu 491/23, Poruba, 708 00 Ostrava
Ing. Martinem Štěpánkem PhD. ,jednatelem společnosti
PaedDr. Ivonou Klímovou, ředitelkou školy

se sídlem:
zastoupena:

IČO: 26829690
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-7975520227/0100
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40012.

(dále jen „př/jemce'ý

se dohodly na této změně smlouvy číslo 00248/2022/ŠMS, uzavřené mezi smluvními stranami
dne 14. února 2022, (dále jen „smlouva“):

V části Cse článek VI. odst. 3 mění takto:

II.

3. Poskytovatel na základě splnění podmínek uvedených v odst. 2 stanoví procentní podíl
2 normativu jako rozdíl mezi procentním podílem stanoveným %5 odst. 2 zákona a procentním
podílem stanoveným 5 4 odst. 5 zákona u:

— činnosti výchovně vzdělávací podle následujících údajů:

předpokládaný

kód oboru název oboru forma studia pocišííízomk prší,a“

ve školním roce
79—41—K/41 Gymnázium denní 145 30 %

Mateřská škola 49 40 %
Základní škola 152 40 %
Skolní družina 83 40 %
Skolní klub 30 40 %

Klasifikace informací: Veřejná



- příplatků v relevantní výši procentního podílu podle typu postižení a finančních příplatků
podpůrných opatření dle normované finanční náročnosti vymezené vyhláškou č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
(dále také jen „vyhláška č. 27/2016 Sb.“) —dle oprávněného nároku, přičemž poskytovatel
při rozpisu a poskytování dotací vychází z přiznaných a poskytovaných podpůrných opatření
podle 5 16 školského zákona vykázaných v resortních výkazech.

. V případě, že je podpůrné opatření přiznáno v průběhu kalendářního čtvrtletí, poskytovatel
upraví poskytovanou zálohu na dotaci zpětně od následujícího kalendářního čtvrtletí
ofinanční prostředky určené na financování podpůrných opatření podle 5 16 školského
zákona, přiznaných dětem, žákům a studentům v průběhu příslušného kalendářního roku:
a. jednorázově ve výši uvedené v příloze č. 1 část B vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, pokud se jedná o využití
kompenzační pomůcky, speciální učebnice nebo speciální učební pomůcky, nebo

b. čtvrtletně ve výši rovné součinu 1/12 hodnoty uvedené v příloze č. 1 část A vyhlášky
č. 27/2016 Sb. a počtu měsíců, na které jsou ňnanční prostředky poskytovány, pokud
se jedná o jiná podpůrná opatření; do počtu měsíců se jako první měsíc započítá měsíc
bezprostředně následující po datu, kdy právnická osoba předala elektronicky na výkaze
změny v údajích ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení
příslušnému správnímu úřadu ve smyslu 528 odst. 5školského zákona.

o V případě škol, tříd, oddělení a studijních skupin zřízených podle 5 16 odst. 9 školského
zákona poskytovatel vychází též z normativů pro příplatky na zdravotní postižení
a podpůrných opatření, jsou—Ii přiznána podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.

I I I .

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží poskytovatel a jedno příjemce.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní
straně a účinnosti dnem 1. 9. 2022.
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4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede poskytovatel.

V Ostravě dne: A
LB -l]7- 2022

Za poskytovatele:
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Za příjemce:

Ing. Martin Štěpánek PhD.
jednatel společnosti

.............
PaedDr. Ivona Klímová

ředitelka školy


