VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POBYTU
VE ŠKOLE V PŘÍRODĚ A ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ČESTICE
vydané Školou v přírodě a školní jídelnou Čestice, se sídlem Čestice 8, PSČ: 387 19
jako poskytovatelem
I. Účel všeobecných podmínek
1) Účelem těchto všeobecných podmínek je stanovení obecných, stálých a pravidelný závazných podmínek
jako součásti uzavřené Smlouvy o zabezpečení pobytu ve škole v přírodě Čestice (ŠvP) formou zajištění
stravování a ubytování při ozdravném pobytu dětí v turnusových cyklech (dále též ozdravný pobyt nebo
turnus) s doprovodem dospělých osob objednatele.
2) Poskytovatel jako provozovatel školského zařízení zaregistrovaného v Rejstříku škol výslovně prohlašuje,
že je odborně způsobilý k řádnému zajištění předmětu plnění dle smlouvy o zabezpečení pobytu v ŠvP (dále
jen Smlouvy).
II. Předmět smlouvy
1) Předmětem plnění dle Smlouvy je závazek poskytovatele zajistit stravu a ubytování při pobytu dětí a
dospělých osoby jako doprovodu ve sjednaném termínu v školském zařízení ŠvP v Česticích dle požadavků
objednatele.
2) Objednatel se zavazuje poskytovateli zaplatit za řádně poskytnutý předmět dle Smlouvy cenu dohodnutou
dle Smlouvy.
3) Poskytovatel zajišťuje dopravu na ozdravný pobyt, pokud není ujednáno jinak. Podmínky dopravy do ŠvP
jsou určeny v příloze č. 1 Smlouvy.
III. Rozsah poskytovaných služeb
1) Poskytovatel prohlašuje, že školské zařízení odpovídá hygienickým standardům pro realizaci takového
pobytu podle právních předpisů a hygienických, bezpečnostních a jiných norem (zejména zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů).
2) Na každého účastníka připadne jedna samostatná pevná postel, s úložným prostorem a skříňka na oblečení
a osobní věci. Poskytovatel zajišťuje lůžkoviny, osušky a ručníky. V ŠvP je možnost sušení oděvů a obuvi.
3) Poskytovatel je povinen mít a dodržovat Vnitřní a školní řád Školy v přírodě a školní jídelny Čestice a pro
podrobnější informace ubytovaným osobám je poskytován Průvodce pobytem (dále jen „Vnitřní řád ŠvP,“
který je v souladu s § 21a výše zmiňovaného zákona č. 258/2000 Sb., schválený příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví a je povinen jej objednateli kdykoliv na požádání předložit).
4) Poskytovatel je povinen zajistit, aby stravování z čerstvých surovin pro účastníky pobytu bylo v souladu se
zásadami zdravé výživy a odpovídala věku dětí (podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve
znění pozdějších předpisů) tak, aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým a chemickým
požadavkům, měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky. Jídelníček
poskytovatele musí být v souladu s požadavky uvedenými zejména v zákonech a prováděcích předpisech
uvedených v odstavci 1) tohoto článku.
5) Strava bude v průběhu pobytu zajištěna pro děti účastnící se turnusu a pro doprovodný personál tak, že v
průběhu každého dne bude postupně podávána snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, alespoň jedno
z hlavních jídel bude teplé. Současně bude zajištěn jejich nepřetržitý dostatečný pitný režim po celou dobu
pobytu.
6) Případné zvláštní požadavky na stravování jednotlivých dětí je objednatel povinen písemně oznámit
poskytovateli nejpozději týden před začátkem turnusu, kterého se tyto děti mají účastnit.
7) První pobytový den začíná obědem při odjezdu ze shromaždiště v 10,00 hodin a odpolední svačinou při
odjezdu ze shromaždiště v 13,00 hodin. Poslední pobytový den končí snídaní a „cestovním balíčkem“
v případě odjezdu dopoledne, obědem, pokud je odjezd po 12,00 hodině. Den s obědem je započítán jako
celý den.
8) Poskytovatel je povinen zajistit, aby školské zařízení a veškeré služby jím zajišťované a poskytnuté v rámci
plnění povinností dle Smlouvy splňovaly veškeré bezpečnostní, hygienické a další právní předpisy, které s
předmětem plnění souvisejí, a to dle článku I, odstavec 2) ve spojení s článkem III, odstavec 1).

IV. Cena a platební podmínky
1) Cena za předmět plnění podle Smlouvy byla stanovena jako násobek počtu pobytových dnů. Cena je
schválena na základě návrhu poskytovatele jeho zřizovatelem ÚMČ Praha 1 Č.j. UMCP1 042426/2018 ze
dne 2.3. 2018.
 cena za dopravu - paušální částka, která je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy, pokud není ujednáno jinak
(vlastní doprava)
2) Cena podle odst. 1) tohoto článku Smlouvy zahrnuje veškeré náklady, cenu veškerých úkonů, služeb, plnění
i činností vynaložených či poskytnutých poskytovatelem při plnění jeho závazků dle této Smlouvy.
3) Platba ceny za předmět plnění se provádí jedním z těchto způsobů:
a) v hotovosti po příjezdu do ŠvP
b) bezhotovostní platbou
c) vkladem finanční částky na účet poskytovatele s uvedením IČ objednatele
s tím, že dle dohody bude vystavena zálohová a konečná faktura.
4) Nebude-li faktura obsahovat požadované náležitosti nebo v ní bude chybně vyúčtována cena, je objednatel
oprávněn takto vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli bez zaplacení k
provedení opravy. Řádně vrácenou fakturu je poskytovatel povinen opravit a doručit objednateli, včetně
nové lhůty splatnosti.
V. Doba plnění a počet osob
1) Poskytovatel se zavazuje realizovat pobyt v termínu sjednaném ve Smlouvě.
2) Přesný počet dětí a doprovodného personálu nastupujících na ozdravný pobyt sdělí objednatel poskytovateli
telefonicky nebo elektronickou poštou nejméně 7 dní před zahájením ozdravného pobytu. Počet dětí
skutečně nastupujících na ozdravný pobyt se od počtu sjednaného ve Smlouvě nesmí lišit více jak o 15%.
VI. Povinnosti poskytovatele
1) Poskytovatel se zavazuje písemně informovat objednatele o skutečnostech majících negativní vliv na plnění
jeho závazku dle Smlouvy, a to neprodleně, tj. nejpozději následujícího pracovního den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo poskytovatel zjistí, že by mohla nastat.
2) Poskytovatel se zavazuje poskytnout na základě písemné výzvy objednatele zprávu o stavu přípravy a
realizaci předmětu plnění dle Smlouvy.
3) Poskytovatel je povinen umožnit objednateli na jeho žádost kontrolu plnění závazků dle Smlouvy, zejména
mu umožnit prohlídku ubytovacích zařízení, včetně prostor určených k přípravě stravy.
4) Poskytovatel se zavazuje postupovat při práci s osobními údaji dětí, uvedenými v „Dotazníku pro rodiče“
v souladu s platnou legislativou, (Nařízení EU 2016/679, zákon č.101/2000 Sb.), a důsledně dbát veškerých
opatřeních při práci s těmito údaji tak, jak to stanoví vydaná vnitřní „Směrnice o GDPR v ŠvP Čestice.“
VII. Povinnosti objednatele
1) Objednatel se zavazuje vyslat na školu v přírodě jen dítě, které je zdravotně způsobilé.
2) Pro zdravotníka poskytovatele zajistí objednatel kartu zdravotní pojišťovny dítěte (nebo její kopii) a
písemné prohlášení rodičů na tiskopisu Dotazník pro rodiče určený pro potřeby ŠvP, jenž obsahuje:
 souhlas zákonného zástupce dítěte se zařazením žáka do školy v přírodě,
 prohlášení rodičů podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (čestné prohlášení o
bezinfekčnosti).
3) Objednatel je povinen účastníky pobytu seznámit s Vnitřním řádem ŠvP, který je součástí Průvodce
k pobytu, včetně bezpečnostních opatření a rozpisu služeb, dodržovat dohodnutá pravidla, domluvit
program práce s dětmi a spolupracovat s pedagogickým personálem ŠvP.
4) Objednatel je povinen seznámit rodiče s nutností odvozu dítěte v případě nemoci. O naléhavosti případu
rozhodne zdravotník nebo přizvaný lékař.
VIII. Ostatní ujednání
1) Osoby ubytované na základě Smlouvy (ubytované osoby) jsou oprávněny řádně užívat prostory, které jim
byly k ubytování vyhrazeny, jakož i společné prostory ubytovacích zařízení a užívat služeb, jejichž
poskytování je s ubytováním spojeno. V těchto prostorách nesmí ubytované osoby bez souhlasu
poskytovatele provádět žádné podstatné změny.

2) Objednatel je povinen dodržovat Vnitřní řád ŠvP, a požární řád poskytovatele, se kterými je poskytovatel
povinen jej seznámit při zahájení turnusu.
3) V celém prostoru ubytovacích objektů je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. Používání venkovního
ohniště je povoleno pouze při dodržení požárního řádu ohniště.
4) Ubytované osoby jsou povinny průběžně udržovat pořádek a obvyklou osobní hygienu.
VIII. Předčasné ukončení Smlouvy a stornovací podmínky
Smluvní strany se dohodly, že Smlouva může být zrušena z mimořádně závažných důvodů (onemocnění,
karanténa HS) pouze po vzájemné dohodě, která bude obsahovat i ujednání o případné kompenzaci.
IX. Závěrečná ujednání
1) Smlouva musí být uzavřena vždy v písemné formě a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu
oběma smluvními stranami.
2) Smlouvu lze změnit jen formou písemných vzestupně číslovaných oboustranně podepsaných dodatků.
3) Smluvní strany mohou kdykoliv ukončit závazkový vztah založený Smlouvou písemnou dohodou.
4) Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného porušení poskytovatelem s tím,
že za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména neposkytnutí předmětu plnění, a to i částečně v
termínech sjednaných dle Smlouvy, nebo jeho neposkytnutí v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě.
5) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že objednatel nesplní svou povinnost uhradit
poskytovateli dohodnutou cenu za plnění podle Smlouvy dle platebních podmínek sjednaných ve Smlouvě
ani v dodatečné lhůtě stanovené poskytovatelem v písemné výzvě ke splnění povinnosti objednatele zaplatit.
6) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy ve veřejném registru smluv (v informačním systému
zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb.), když Smlouvu do registru smluv bude vkládat poskytovatel. V registru
smluv bude Smlouva uvedena jako Smlouva o zabezpečení pobytu a číslo Smlouvy je číslo IČ s lomítkem,
za kterým je uveden aktuální rok a měsíc výjezdu objednatele do ŠvP Čestice. Poskytovatel je oprávněn
vložit Smlouvu do registru smluv i v případě, pokud by se nejednalo o povinně zveřejňovanou smlouvu.
7) Smlouva bude sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.
8) Tyto Všeobecné podmínky pobytu ve Škole v přírodě a školní jídelně Čestice se uveřejňují na webových
stránkách ŠvP: http://www.svp-cestice.cz.
V Česticích, dne 1.10.2018
Škola v přírodě a školní jídelna Čestice
Čestice 8, 387 19, IČ: 47254858
zastoupená ředitelkou školy Mgr. Kateřinou Vrškovou, v.r.
poskytovatel

