SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

(dále jen Škola)
a
Občanské sdružení LECCOS
se sídlem Nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod 282 01,
zastoupené ředitelkou Janou Kratochvílovou
(dále jen Leccos)

I. Předmět smlouvy
Tato smlouva vymezuje podmínky realizace programů specifické primární prevence (dále
jen PPP) ve druhém pololetí školního roku
a v prvním pololetí školního roku
.
II. Konkretizace zakázky
Leccos zrealizuje pro Školu v níže uvedeném rámci a za níže uvedených podmínek
preventivní programy:
1. Rozsah programu:
Únor – červen:
XY hodiny tematických bloků primární prevence pro: 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B
Září – prosinec
XY hodiny tematických bloků primární prevence pro: 7.A, 7.B, 8.A, 8.B
V případě získání vyšších finančních prostředků na straně Školy, nebo Leccos lze zvýšit
hodinovou dotaci.

2. Realizace programů:
a) Jednotlivé bloky budou probíhat v prostorách Školy, nebo v prostorách NZDM Klub
Zvonice a přilehlém parku. Volba místa pro konkrétní blok proběhne po domluvě
koordinátora/ky preventivních programů Leccos a metodika/čky prevence na Škole.
b) Obecné cíle a nástroje PPP a konkrétní témata s konkrétními cíli jednotlivých bloků
jsou uvedeny v Příloze 1. Z této nabídky témat si Škola ve spolupráci s lektory/kami
Leccos vybere témata tak, aby odpovídala domluvenému rozsahu. Témata lze měnit v
průběhu roku na návrh Školy či Leccos, vždy však po souhlasu obou stran.
c) Termíny jednotlivých bloků budou určeny po domluvě obou stran.
d) Program vedou standardně dva lektoři/ky zajištěné Leccos (pokud není domluvno
jinak), přičemž na programu bude přítomen/a třídní učitel/ka, nebude-li ze zvláštních
důvodu domluveno jinak.
3. Informovanost
a) Škola může požádat lektory/ky PPP o účast na třídních schůzkách Školy a
informování rodičů
b) Leccos zajistí informační materiály o programech PPP pro rodiče žáků tříd, ve kterých
programy probíhají
c) Škola bude informovat veřejnost o PPP realizované Leccos na svých webových
stránkách
4. Cena za výše uvedené programy je určena takto:
a) Na úhradách za PPP se podílí Škola a Leccos.
b) Stanovená celková cena všech programů, která bude uhrazena Školou je XY
c) Tato částka může být ze strany Leccos fakturována Škole po částech.
5. Kontaktní osoby
Leccos určuje pro spolupráci se Školou tuto kontaktní osobu:
Kontaktní osoba Leccos
jméno

	
  

telefon
Kontaktní osoba Leccos
a) zodpovídá za profesionální realizaci PPP
b) zajišťuje komunikaci za Leccos ohledně PPP
Škola určuje tuto kontaktní osobu, která bude v kontaktu s Leccos
Kontaktní osoba Školy
jméno

e-mail

telefon

mobil

Kontaktní osoba Školy
a) domlouvá termíny a konkrétní požadavky k PPP
b) zajišťuje kontakt lektorů/ek s učiteli a pověřenými pracovníky Školy
c) zajišťuje případné technické záležitosti (CD přehrávač, místnost..)
II. Práva a závazky
1. Práva a závazky Leccos
a) Leccos se zavazuje připravit a realizovat ve Škole během školního roku komplexní
preventivní program v souladu s objednávkou školy.
b) Lektoři/ky se zavazují konzultovat stav a potřeby třídního kolektivu s příslušnou
osobou Školy.
c) V případě, že Leccos, nebo Škola zjistí, že problematika v dané třídě přesahuje rámec
primární prevence, zavazují se obě strany domluvit se na alternativě buď ve formě
předefinování zakázky na sekundární selektivní prevenci, či pozastavením
plánovaných programů a zajištěním intervenčních programů pro třídu po jejichž
skončení bude možné v plánovaných programech opět pokračovat.
d) Leccos zajistí kompletní realizaci PPP včetně personálního zajištění a materiálního
vybavení potřebného k realizaci samotného programu.
e) Leccos se zavazuje vykonat PPP v souladu se Standardy primární prevence a etického
kodexu Leccos kompetentními a vyškolenými odborníky/cemi.
f) Měnit termíny konání jednotlivých PPP ze strany Leccos je možné pouze ze
závažných organizačních důvodů (nemoc lektora/ky). Leccos se v takovém případě
zavazuje bezodkladně informovat Školu, s tím, že se pokusí domluvit termín náhradní.
g) V případě odmítnutí spolupráce nebo zásadního narušování průběhu PPP ze strany
žáků mají lektoři Leccos možnost obrátit se na kontaktní osobu Školy, v případě
nepřítomnosti kontaktní osoby pak na vedení Školy a domluvit se na dalším postupu,
jehož extrémní variantou může být předčasné ukončení daného programu.
h) Leccos se zavazuje vystavit Škole fakturu za čerpání služeb. Faktura bude splatná do
14 dnů od data vystavení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
i) Leccos se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích, které v souvislosti
s realizací programu získá, ať už se týkají klientů programu nebo Školy samotné.
Výjimky z tohoto závazku jsou vymezené platnými zákonnými normami České
Republiky
j) Leccos se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů důvěrně. Jmenovité informace o
klientovi nejsou poskytovány bez jeho souhlasu, případně bez jeho vědomí, jestliže je
Leccos povinno je poskytnout. Mlčenlivost pracovníků/ic Leccos je v souladu se
Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
k) Leccos se zavazuje podat o průběhu programu Škole písemnou zprávu. Zpráva je
v souladu se zákonnými normami koncipovaná tak, aby chránila osobní a citlivé údaje
týkající se jednotlivých klientů programu.
l) V případě jakýchkoli (organizačních, technických, obsahových) nejasností či vzniku
komplikací se Leccos zavazuje informovat Školu.
m) V případě, že Leccos chce ukončit PPP v jiném termínu, než bylo dohodnuto,
případně spolupráci se Školou ukončit úplně, zavazuje se sjednat si osobní schůzku

mezi vedením Školy a vedením Leccos. Účelem osobní schůzky je informování o
důvodech předčasného ukončení vzájemné spolupráce.
2. Práva a závazky Školy
a) Škola se zavazuje spolupodílet se na přípravě a realizaci preventivního programu ve
formě umožnění konzultací příslušných pracovníků/ic Školy s příslušnými
pracovníky/cemi Leccos. Obsahem konzultací budou především specifické potřeby
žáků/kyň a přiměřenost formy a obsahu programu.
b) Škola bude usilovat o osobní komunikaci třídních učitelů a lektorů Leccos před,
během a po skončení programu a pokusí se zajistit pro tuto komunikaci potřebný čas v
míře, v jaké to možnosti Školy dovolují.
c) Škola se zavazuje o konání PPP předem informovat žáky(ně).
d) Škola bude dodržovat předem dohodnutý rozsah a termíny konání programu.
e) V případě nutnosti změny termínu konání PPP ze strany Školy se Škola zavazuje
bezodkladně informovat Leccos. Měnit termíny konání je možné pouze ze závažných
organizačních důvodů, nový termín bude stanoven po domluvě s Leccos.
f) Při hrozícím předčasném ukončení PPP (v případě odmítnutí spolupráce nebo
zásadního narušování průběhu PPP ze strany žáků/kyň) se Škola zavazuje situaci
bezodkladně řešit s Leccos tak, aby mohla proběhnout realizace programu v plném
rozsahu.
g) Škola si je vědoma faktu, že zprávy z PPP jsou informacemi určenými pro školu a
slouží jako východisko pro další spolupráci. Zavazuje se využít je výhradně pro
vyučující (případně výchovné poradce, metodika prevence, ředitele školy, donátora),
nikoli pro žáky(ně). V komunikaci se žáky(němi) se na tento zápis nebude odvolávat.
h) Škola má právo si na práci lektorů/ek Leccos stěžovat. Stížnosti na lektory/ky se
směřují na vedoucí(ho) primární prevence Leccos, nebo ředitelce občanského
sdružení. Lhůta na vyřízení stížnosti je stanovena na 30 dní.
i) V případě jakýchkoli (organizačních, technických, metodických) změn a nejasností či
vzniku komplikací bude Škola informovat Leccos.
j) V případě, že Škola chce ukončit spolupráci v jiném termínu, než bylo dohodnuto,
zavazuje se sjednat si osobní schůzku mezi vedením Školy a vedením Leccos. Účelem
osobní schůzky je informování o důvodech předčasného ukončení vzájemné
spolupráce.
k) Škola se zavazuje uhradit za realizované programy dohodnutou cenu.
III. Obecná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že jsou seznámeny s obsahem této dohody a plně mu
porozuměly. Dále prohlašují, že tato dohoda je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a
že tuto dohodu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží Škola a
Leccos. Změny a dodatky k této smlouvě lze činit pouze v písemné formě po
vzájemné dohodě obou smluvních stran. Rušit tuto smlouvu lze jen písemně.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem řádného podpisu obou smluvních
stran.

V Českém Brodě dne

…………………………………….
Ředitel(ka) školy

………………………………….
Ředitel(ka) O.s. Leccos

