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CENTRUM PRIMÁRNÍCH PROGRAMŮ 
 

 

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉHO 

INTERAKTIVNÍHO SEMINÁŘE 
 
Cesta integrace, o. p. s. 
zastoupené: Mgr. Markéta Hubínková, DiS. 
Masarykovo nám. 6, 251 01 Říčany 
IČO: 26619032 
(dále jen: „poskytovatel služby“) 
 
a 
 
Základní škola  
Zastoupená:  
Adresa:  
IČO:  
(dále jen: „příjemce služby“) 
 
 

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/ 2012 Sb. občanského zákoníku a znění pozdějších 
předpisů tuto 

 
SMLOUVA O PROVEDNÍ JEDNORÁZOVÉHO INTERAKTIVNÍHO SEMINÁŘE 

 
I. poskytovatel se zavazuje: 

1. provést ve školním roce ……………. v ……………ročnících programy jednorázové primární 

prevence. Celkem se jedná o …… programů v ceně ………..Kč + cestovné lektorů ………… 

Kč. Podrobná cenová rekapitulace uvedena na konci smlouvy. Jeden výukový blok trvá 2 
vyučovací hodiny. 

2. zpracovávat zápisy o průběhu každého bloku v jednotlivých třídách, které budou škole do týdne 

od konání posledního bloku odeslány formou scanu. 
3. v případě výskytu nějakého problému, úrazu a podobně automaticky s tímto školu seznámit, 

případně navrhnout postup řešení, sepsat zápis o mimořádné události. 

4. v den realizace bloku se dostaví lektoři primární prevence 15 minut před začátkem bloku 

primární prevence, třídnímu učiteli dané třídy popřípadě metodikovi prevence představí jeho 
náplň. 

5. v případě, že nebude možné ze závažných důvodů blok primární prevence realizovat, 

informovat o tom školu nejméně 24 hodin předem 
6. lektoři primární prevence si vyhrazují právo v případě potřeby přizpůsobit plánovaný program 

bloku v zájmu změn a potřeb daného třídního kolektivu 

7. lektoři primární prevence si vyhrazují právo předčasně ukončit blok z důvodu abnormální 

nekázně a nepředvídatelné události 
 
 

II. zadavatel se zavazuje: 

1. zajistit adekvátní prostor pro realizaci bloků primární prevence (třída, družina), kde nebude blok 

v jeho průběhu narušován. Pro výuku DV zadavatel zajistí učebnu s interaktivní tabulí. 

2. zajistit účast třídního učitele popř. metodika prevence na schůzce s lektory primární prevence 15 
minut před začátkem bloku primární prevence; v případě, že bude mít třídní učitel zájem 
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účastnit se celého bloku primární prevence se svou třídou, je toto možné pouze po předběžné 

konzultaci s lektory 
3.  v případě, že nebude možné ze závažných důvodů blok primární prevence realizovat, 

informovat o tom realizátory nejméně 24 hodin předem. 

 
 

4. včas informovat lektory primární prevence o nenadálé události ve škole, třídním kolektivu, 

případně u konkrétního žáka (např. úmrtí, dopravní nehoda, vážná nemoc) 

5. zajistit vedle třídního učitele jednu „styčnou“ osobu (školní metodik prevence, výchovný 
poradce), která bude po dobu realizace bloku primární prevence ve školní budově na předem 

dohodnutém místě, případně na telefonu 

6. uhradit vyfakturovanou předem domluvenou částku za proběhlé bloky primární prevence dle 
splatnosti 

7. nést právní i hmotnou zodpovědnost za žáky v průběhu bloků primární prevence realizovaných 

v prostorách školy 
8. informovat třídní učitele a školního metodika prevence o termínech realizace bloků primární 

prevence na škole 

9. informovat rodiče zapojených žáků o realizaci programu primární prevence dle svého uvážení. 

 
 

III. Ochrana osobních údajů 

1. Objednavatel (škola) uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilých a to na dobu 
zapojení v projektu a s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se 

k projektu. Objednavatel prohlašuje, že osobní údaje spravuje v souladu s GDPR. 

2. Cesta integrace se zavazuje zabezpečit zpracování osobních údajů a dodržovat přiměřená 

organizační i technická opatření tak, aby nemohlo dojít k ohrožení osobních údajů. Cesta 
integrace nevyžaduje o dětech jména ani žádné citlivé údaje. Bude pracovat pouze s počty žáků 

ve třídě.  

3. Cesta integrace si vyhrazuje právo pořizovat fotodokumentaci z činnosti a její předání 
poskytovateli dotace či právo případného zveřejnění na webových stránkách a dokumentech CI, 

v regionálním tisku, facebooku CI, pro statistické, marketingové a obchodní účely CI. 

 

 

IV.    Závěrečná ustanovení: 

1. tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami 

2. tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, tj. 
číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

3. každá ze smluvních stran může ze smlouvy odstoupit tři měsíce po doručení oznámení o 

odstoupení protistraně 
4. v případě, že jedna ze smluvních stran závažně poruší povinnosti ze smlouvy pro ni vyplývající, 

vzniká druhé straně právo, po předchozím písemném upozornění, od smlouvy odstoupit 

5. smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom výtisku 

6. smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 

podpisy 

 
 

V ……………….. dne  

 
 

za poskytovatele:             za zadavatele: 
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Příloha č. 1 Zapojené ročníky a třídy, tematické zaměření 
 

 
 
Témata: 
 
 
Kontakty na styčné osoby školy (mobil, e-mail): 
 
Školní metodik prevence/výchovný poradce:  

- E-mail:  
- Telefon:  

 
 
 
Splatnost faktury na všechny bloky je:  
 
 
 
V …………………… dne  

 
 

 
……………………………………….. …………………………………………………… 
příjemce služby     poskytovatel služby 

 

třída 
počet 

programů ve 
třídě celkem 

počet 
žáků 

v dané 
třídě 

termín 
realizace  

kontaktní osoba školy  
 

 
cena 

celkem 
 

     
 
 
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
Celkem 
programů 

 

Cena 
programů 9600,- 

 

Cestovné 
lektorů 

 

Cena 
celkem 
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