
Dodatek č.1

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PLAVECKÉ VÝUKY

uzavřená dle § 1 746 adst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

mezi

Plavecká škola Most 1.5.

Zastoupenou: Mgr, Alešem Hronem

lČD: 042 55 470

Se sídlem:

(dále jen „poskytovatel"]

A

1.mateřs ká škola, Most. příspěvková organizace

Husitská 1683, 434 01 Most

IČO: 10 834 346

(dále jen „objednate|")

Výše uvedená Smlouva o poskytn utí plavecké výuky se mění v Článku Předmět smlouvy. článku

Ill. Práva e' povinnosti smluvních stran, Č|á n ku VI. Cena za poskytnutou výuku.

mění zNové

Článek

Předmět smlouvy

Poskytovatel SE zavazuje poskytnout objednavatelí výuku plavání dětí.

Článek

Práva a povi n nosti smluvních stran

l. Poskytovatel je povinen:
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a) Zajistit pro objednatele plavecký výcvik dělí objednatele v celkovém počtu 10 hodin.

Celkový počet hodinje za il třídu ve výuce.

b) Vytvořit 2 výukové skupiny zpravidla o maximálním počtu dětí.

C) Zajistit výuku kvalifikovanými zaměstnanci,

d) Zajistit výuku plavániv odpovídajícím krvtém bazénu, který splňuje všechny hygienické

bezpečnostní podminky provozu

e) Předložit před podpisem smlouvy organizační řád vý u ky, kalkulaci nákladů na výuku

rozvrh období.plavání výuky pro příslušné

f) P0 skončení výuky předložit objednateli výsledky výuky jednotlivých tříd.

El P0 celou dobu vlastní výuky plavání, tj. od vstupu dětí do prostor samotného bazénu až

do doby jeho opuštění. od povídá poskytovatel za škodu na zdraví F: věcech dětí F.: na

vybaveni majetku bazénu Dětského domova školní jídelny, Most, K H. Borovského

a bazénu Základní U Stadionu1146. přís pěvková organizace Školy, Most. 1028,

přís pěvkova' organizace, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Z„ Objednatel je povinen:

a) Poskytnout poskytovateli počty dětí účastnících se plavecké výuky

b] Spolupracovat na zajištění plnění předmětu smlouvy

C) Seznámit pedagogického pracovníka vykonávajícího dohled nad dětmi s jeho

povinnostmi:

Spolupracovat g učitelem plavání při výuce plavání, při úrazech, kázeňských

přestupcích při řešení dalších vzniklých situací vyžadujících doprovod dítěte

k lékaři, informování zákonných zástupců dítěte a vedení školy.

Dodržovat hygienické předpisy a' bezpečnostní řád provozu baze'nu.

odpovídat m pořádek 5] chování dětí v šatnách sprchách při převlékání,

dětí včetněPřipravit jmenné seznamy potvrzene' kontroly jejich zdravotního

stavu.

Článek VI.

Cena za poskytnutou výuku

1. Poskytovateli bude uhrazena za obstarání plavecké Výukv cena stanovená výpočtovým listem

pro dané obdobi pololetí školního roku, který může být aktualizován před začátkem pololetí

školního roku. Cena pro dané pololetí školního rok bude stanovena výpočtovy'm listem.

2. V ceně vf.“ obstarání plavecké výuky jsou zah rnuty celkové náklady na výuku plavání Uedná :x:

o částku mezd včetně povinných odvodů, možnou Cenu pronájmu bazénu, cenu učebních

pomůcek, provozních nákladů PŠ 00m,

3. Cenu za plaveckou výuku poukáže zákonný zástupce dítěte, které se plavecké výuky účastní,

v dohodnutém termínu. Cena bude uhrazena v hotovosti do Plavecképokladny školy Most

z.s.



V Mostě dne 7.9,2022

Plavecká škola Most Z.S. lmateřská škola, Most. příspěvková organizace
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