
Smlouva o zajištění vzdělávacího pobytového programu

Objednavatel:
Název: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Sídlo: Smetanova 168, Moravský Krumlov,  PSČ 672 01
IČO: 494 388 75
Zastoupený:    Mgr. Dagmarou Holou, ředitelkou školy
a
Dodavatel:
Název: Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, 
Sídlo: Kněžice 109, 675 29  pošta Kněžice 
IČ: 25 55 74 75, neplátci DPH.
Zastoupené: RNDr. Jozefem Zeťkem, ředitelem
Osoba pověřená pro jednání ve věcech smluvních: 

Ing. Martin Kříž, zástupce ředitele

uzavírají dle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto smlouvu

I. Program
Dodavatel  se  zavazuje  zajistit  vzdělávací  pobytový  program  v objektu  ekocentra  Chaloupky
Kněžice, Kněžice 109:
Název programu:   Program na míru
Datum zahájení: dne 10. 9. 2018, příjezd do 12 hodin
Datum ukončení: dne 14. 9. 2018, odjezd do 14 hodin
Počet žáků:             25, prima, tercie, 1. roč. SŠ
Počet dospělých:     2
Vzdělávací pobytový program zahrnuje 27 hodin programu, ubytování a stravování.

II. Cena
Cena vzdělávacího pobytového programu v rozsahu dle bodu I. je:
Ubytování: 25 žáků x 4 noci x 120 Kč = 12 000 Kč 
Strava dětí: 25 žáků x 820 Kč = 20 500 Kč
Program: 25 žáků x 810 Kč = 20 250 Kč
Cena celkem za žáky: 25 žáků x 2 110 Kč = 52 750 Kč
(padesátdvatisícesedmsetpadesátkorunčeských)

Programy nad rámec základního programu dle bodu I. budou započítány do celkové ceny – viz
článek III. této smlouvy. Cena za doprovázející osoby bude řešena samostatně.

III. Způsob úhrady
Cena za vzdělávací pobytový program bude uhrazena následujícím způsobem:

  po ukončení programu dle skutečného počtu žáků a realizovaného programu. Dle dohody

proběhne úhrada v hotovosti či převodem na účet dodavatele na základě faktury vystavené
dodavatelem.



IV. Ostatní ujednání

 Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání  jsou Rozhodnutím MŠMT
ČR,  čj.  18  004/2000-21  zařazeny do sítě  škol,  předškolních zařízení  a  školských zařízení
s účinností od 1.5. 2000.

 Dodavatel  prohlašuje,  že  uvedený  objekt  splňuje  hygienické  podmínky  ubytovacího  a
stravovacího zařízení a podmínky pro zabezpečení výuky v souladu s vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví  č.  106/2001  Sb.  v platném  znění,  dále  splňuje  nároky  bezpečnosti  práce  a
protipožární ochrany.

 Dodavatel se zavazuje, že jeho lektoři během vzdělávacího programu v rozsahu dle bodu I.

této  smlouvy  nesou  zodpovědnost  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  žáků.  Dodavatel
prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu. 

 V době,  kdy neprobíhá vzdělávací  program,  nesou  odpovědnost  za  bezpečnost  a  ochranu

zdraví  žáků  doprovázející  učitelé  či  další  dospělí,  kteří  jsou  objednatelem  pověřeni.
Objednavatel  se  zavazuje  uhradit  případné  škody,  které  účastníci  pobytového  programu
způsobí dodavateli.

 Účastníci programů jsou povinni dodržovat Pobytový řád ekocentra Chaloupky Kněžice.

 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
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