
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322
Mezi Školami 2322, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice
IČO:   61385531 
bankovní spojení:  128418369/0800
zastoupená (jméno, funkce):  PhDr. Petrem Vodsloňem, ředitelem
(dále jen „Škola”)

a

Sportlines, s.r.o.
Adresa: Květnového vítězství 79, 149 00, Praha 4
IČ: 27622959
DIČ: CZ27622959
bankovní spojení: 2101790389/0800
zastoupená na Mgr. Kateřina Srpová, Bc. Martin Havrlík
(dále jen „Dodavatel”)

uzavírají spolu tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ  ADAPTAČNÍHO POBYTU

1. Předmětem plnění smlouvy je  zajištění adaptačního pobytu  podle vyhlášky MŠMT 224/2005 Sb. a 
MZČR  148/2004  Sb.  v  platném  znění,  která  zahrnuje  ubytování,  stravování  i  další  služby  dle 
individuálních potřeb objednavatele.

Typ pobytu : adaptačí pobyt

1. Místo konání: Penzion Kozel, Kamenná cesta 129, 543 02 Vrchlabí
 (dále jen „Provozovatel“)

Termín: 19.9. - 23.9. 2016

Doprava: zajištěna Dodavatelem
Odjezd: 

Autobus bude přistaven v areálu odběratele parkoviště v Běhounkově ulici u ul. Pod Hranicí v den 
odjezdu tj. 19. 9. 2016 v 7:30. Odjezd z areálu v 8:00. 

Návrat: 
Odjezd z místa ubytování 23. 9. 2016 v cca 11:00. Předpokládaný příjezd k areálu odběratele mezi 12:30 
a 13:00.

Ubytování  je  realizováno  v  penzionu  na  pokojích  po  2  -  3  osobách s přihlédnutím  k tomu,  že  jedou 
skupiny, které se nedají sloučit – chlapci a dívky, popř. žáci různých ročníků..

Dodavatel  prohlašuje,  že  uvedený  objekt  splňuje  hygienické  podmínky  ubytovacího  a 
stravovacího zařízení a podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky.

Stravování: Bude zajištěno 5x denně + celodenní pitný režim.  Stravování začíná obědem a končí 
snídaní v den odjezdu. V případě požadavku na speciální stravování - bezlepková dieta a další – je tuto 
skutečnost nutné hlásit s předstihem. 

Program: Dodavatel  se  zavazuje  zajistit  program  od  9  hodin  do  večerky.  Noční  hlídání  a  ranní 
buzení dětí je v kompetenci pedagogů.  Program je uveden v příloze 1. Této smlouvy.

Počet osob: 38 žáků 2. stupně 2 pedagogové
(6.A- 25, 6.B. – 16)

Cena za žáka:  2 950 Kč včetně DPH. Tato cena je zaručena při  dodržení  výše uvedeného počtu dětí 
s tolerancí - 0 žáků, v jiných případech bude přepočítána dle tabulky níže.

Celková cena:  112 100 Kč vč. DPH 

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu 5x denně (vč. pitný režim), 3 instruktory, psychologa nebo 
studenta psychologie/ ubytování a stravu pro daný počet pedagogů (2), celodenní adaptační program, 
lékárničku, pojištění na storno pobytu v případě nemoci, zdravotníka ve formě jednoho z instruktorů* 



Cena nezahrnuje: noční hlídání
* instruktor/zdravotník poskytne první pomoc nebo podá léky. V případě potřeby odvozu dítěte do 
zdravotního zařízení nebo asistence dospělého u nemocného bude toto v kompetenci pedagogů

Storno podmínky (mininálně však 1 500 Kč):
-    75% z ceny pobytu při zrušení účasti do 14 dnů před zahájením pobytu
-    85% z ceny pobytu při zrušení účasti do 7 dnů před zahájením pobytu
-    100% z ceny pobytu při zrušení účasti do 3 dnů a méně před zahájením

Při onemocnění dítěte krátce před odjezdem bude na základě potvrzení od lékaře vrácena částka za švp 
ponížená o 1 500 Kč.
V případě odjezdu z pobytu díky  onemocnění či  úrazu bude dítěti  vrácena částka za  nevyužité  služby 
(ubytování a strava).

Úhrada pobytu:
Celá částka ve výši   112 100 Kč bude na základě vystavené faktury splatná do 22. 9. 2016.
Vyúčtování bude na základě skutečně vyjetých žáků a vystavené faktury splatný do 30. 10.  2016.

Platby budou označeny ve zprávě pro příjemce názvem školy,  jako variabilní číslo bude uvedeno číslo  
zálohové faktury

Po  skončení  pobytu  bude  vystavena  konečná  faktura  zahrnující  rozdíl  skutečného  počtu  a  smluvně  
dohodnutého počtu účastníků a výjimečné případy jako jsou předčasný odjezd z pobytu z důvodu nemoci,  
neúčast na pobytu a další.

Další ujednání:
-  Žáci jsou povinni řídit se pokyny pracovníků organizátora a dodržovat odsouhlasený 

program, dodržovat řád platný v místě objektu, kde je realizován školní pobyt v přírodě, a to včetně místa 
ubytování.  V  případě  závažného  narušování  programu  či  průběhu  pobytu  je  organizátor  oprávněn 
účastníka z pobytu vykázat, přičemž ztrácí nárok na další služby stejně tak nárok na úhradu nevyužitých 
služeb.

- Dodavatel neodpovídá za škody způsobené žaky odběratele, které byly způsobeny v dopravním 
prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde došlo k čerpání služby zajištěné dle smlouvy.

Odstoupení od smlouvy:
Odstoupení  od smlouvy se  řídí  touto smlouvou  a  příslušnými  ustaveními  obchodního 

zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání dosavadního 
provedeného plnění podle této smlouvy s tím, že organizátorovi náleží odměna za plnění uskutečněné do 
zániku smlouvy odstoupením, viz. storno podmínky.    

Objednatel má právo kdykoliv před začátkem pobytu odstoupit od smlouvy. Odstoupení 
od  smlouvy  musí  být  písemné.  Smluvní  vztah  je  zrušen  a  účast  stornována  ke  dni,  kdy  je  písemné 
odstoupení (storno) doručeno příslušné smluvní straně.

Škola má právo na odstoupení od smlouvy bez jakýchkoliv  storno poplatků v případě zrušení 
pobytu organizátorem a/nebo při závažné změně programu, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny 
zájezdu bez předchozího upozornění organizátorem.

V případě zrušení pobytu z důvodu živelné pohromy, epidemie na škole nebo katastrofy 
je záloha nevratná a v takovém případě se obě strany písemně domluví  na náhradním termínu konání 
pobytu. 

V Praze dne: V Praze dne:

…………………………………….. ……………………………………..
             Dodavatel:                        Škola 


