
Smlouva s provozovatelem zařízení o zajištění Školy v přírodě

Základní škola: ZŠ s Rvj K Milíčovu 674, Praha 4, dále jen odběratel, tel: 226 807 220
IČO: 613 88 42 , bankovní spojení: 1783 - 2000815399/ 0800
zastoupená: ředitelkou Mgr. Alenou Červenou

a
dodavatel: Deciom alfa a.s.

Tel: 603222800 IČO28210891 bankovní spojení RB 1011510/5500
zastoupený Tomášem Trpišovským, majitelem hotelu
uzavírají spolu tuto

Smlouvu

l. Dodavatel zajistí ubytování a stravování v hotelu Žalý

v termínu od 10.10.2022 dol4.10.2022

2. Náklady na ubytování stravu: na osobu

Cenová kalku- žáků na osobu a dospělých na osobu a Celkem
lace den den

Ubytování a 54 710 Kč 6 710 Kč 60
stravováni

j')] 700,- 3550,- 195 250,-
Náklady na ubytování a stravování budou účtovány podle skutečného počtu žáků a pedagogic-
kého doprovodu, nahlášeného po příjezdu.

den hodina strava začíná (končí) ,jídlem

nástup 10.10.2022 10,00 obědem

ukončení 14.10.2022 12,00 obědem

3. Pobyt školy v oBiektu:

4. Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje hygienické podmínky ubytovacího a stravo-
vacího zařízení a podmínky pro zabezpečeni výchovy a výuky v souladu s vyhláškou č.
106/200lSb, dále splňu.je nároky bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Dodavatel dále pro-
hlašuje, že používaná voda je z vodovodu pro veře.jnou potřebu. Pokud ,je voda získávána z ji-
ného zdroje, dodavatel jako přílohu této sinlouvy doloží protokol o kráceném rozboru jakosti
pitné vody dle ustanovení §8 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a stanovisko hy-
gienického orgánu. že voda .je pitná (ne.jméně .jeden niěsic před konáním akce).
Dodavatel prohlašuje. že uvedený objekt splňuje podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky,
zejména dostatek výukových místností. Pobyt školy v přírodě nebude nd?mťgM±í'ni r



nebo restauračními službami pro cizí osoby. Pro ubytováni zdravotníka bude zdarma vyčleněn
zvláštni pokoj, který bude zároveň ošetřovnou a další pokoj jako izolace pro nemoené.

5. Zdravotní péči poskytuje Denisa Trpišovská, hotel Žalý, Benecko 160,5 12 37,
tel: 481582100 .

6. Stravováni účastníků školy v přírodě zajisti dodavatel v souladu se zvláštními nároky na vý-
živu dětí (svačiny, dostatek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, pitný režim..), a po dohodě s ve- '
denim školy v přírodě, se kteiým předem sestaví jídelniček. Nahlásí diety.
7. Dodavatel umožní pověřeným pracovníkům objednatele možnost kontroly zařízení objektu,
které souvisejí s poskytovanými službami, zejména s přípravou a výdejem stravy.

8. Dodavatel dále zajistí:

(balíčky na cestu dne 12.10. a 13.10. 2022).

9. Úhrada pobytu bude provedena bezhotovostně a bude proplacena do 14 dnů po doručeni
faktury škole. Případné sankce a penále při prodlení s úhradou se nesjednávají.
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dodavatel objednatel


