DOHODA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUSLENÍ
Objednatel:

Mateřská škola J.š. Kubína 485, 506 01 Jičín
Zastoupený ředitelkou Monikou Vitvarovou

Zhotovitel:

Hokejový klub Jičín, Kollárova 356, 506 01 Jičín
Zastoupený předsedou Janem Máchou

Provozovatel sportoviště:

Sportovní zařízení města Jičína, Revoluční 863, 506 01 Jičín
Zastoupený ředitelem Jaroslavem Hazdrou

Uzavírají dohodu o spolupráci při výuce bruslení u dětí z mateřské školy pro školní rok 2012/2013.
Cílem dohody je:
- rozšířit aktivity školy o odborně vedenou výuku bruslení pod názvem "MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUSLENÍ"
- celoroční program PŘÍPRAVA PRO ZDRAVÝ SPORT (základy všestranného pohybu, sportovní životosprávy)
- možnost automatického zapojení zájemců z řad dětí do registrovaného hokeje HOKEJOVÁ PŘÍPRAVKA HC
Náplň projektu:
1. MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUSLENÍ
Děti prostředního a nejstaršího ročníku mají možnost naučit se základům bruslení pod vedením
hokejového trenéra. Výuka je prováděna formou hry a v době provozu mateřské školy. Děti jsou přivedeny
pedagogy školky na zimní stadion, kde pod vedením hokejového trenéra a dohledem pedagogů MŠ probíhá výuka
bruslení. Výuka na ledě probíhá v období říjen - březen. Výuka probíhá přednostně v dopoledních hodinách a její
náplň zajištuje zhotovitel (HC Jičín).
Všechny děti mají při pobytu na ledě vlastní ochrannou helmu, brusle, chrániče kolen a loktů. Tyto
pomůcky si děti mohou nechávat na zimním stadionu v prostoru, který poskytne provozovatel sportoviště.
2. PŘÍPRAVA PRO ZDRAVÝ SPORT
HC Jičín se věnuje dětem i mimo období provozu zimního stadionu. Děti jsou před zahájením výuky
bruslení seznámeny zábavnou formou s tím, co je čeká na ledě, se zásadami chování na zimním stadionu, účelem
ochranných pomůcek. Po skončení provozu zimního stadionu jsou pak seznamovány se zásadami zdravého sportu
(životospráva, denní režim, kolektivní x individuální sport apod.). Náplň této části projektu zajišťuje HC, po
dohodě s objednatelem.
3. HOKEJOVÁ PŘÍPRAVKA
Děti nejstaršího ročníku se mohou automaticky stát členy hokejové přípravky HC Jičín. Registrace do
oddílu pro děti ze školky je dobrovolná. Po ukončení docházky do školky pak již přihlášené děti pokračují ve výuce
hokeje samostatně. Hokejová přípravka funguje celoročně.
Finanční zajištění, odpovědnosti:
A. HC JIČÍN pokrývá náklady na hokejového trenéra, cenu za led na zimním stadionu a na výukový program ve
školce v období mimo provoz zimního stadionu. Zajistí nabroušení bruslí a výukové pomůcky.
B. MATEŘSKÁ ŠKOLA pokrývá náklady na své pedagogy při zajišťování přesunů dětí na a ze stadionu a během
výuky bruslení. Pedoagog MŠ nemusí mít při pobytu na ledě brusle.
C. SPOROTVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA JIČÍNA poskytnou oddílu za běžnou cenu ledu pro mládež a pro potřeby výuky
dětí led ve dnech provozu zimního stadionu v rozsahu a v časech po dohodě s HC Jičín a mateřskou školou,
D. RODIČE dětí vybaví děti vhodným oblečením a rukavicema, bruslema, na hlavě pevně upevnitelnou helmou
(nemusí být hokejová) a chrániči kolen a loktů (nemusí být hokejové). Rodiče se mohou, po dohodě s vedením
MŠ, účastnit aktivně výuky bruslení a jejich případná účast je vítána.
E. OSTATNÍ - výše uvedené subjekty mohou pro účely naplnění projektu (vybavení dětí pomůckami, cena ledů
apod.) využívat i finančních příspěvků města či dalších sponzorů.

Pojištění:
Vzhledem k věkové kategorii se dle informace pana Rychny (ČSTV) na děti vztahuje SOUHRNNÁ POJISTKA ČSTV
číslo 495000830 - 7 (viz. příloha této smlouvy). Mateřská škola vypracuje za účelem případného oplatnění této
pojistky seznam dětí docházejících na bruslení a povede evidenci jejich účasti.

Organizační zabezpečení výuky:
- odpovědnost za bezpečnost dětí do okamžiku vstupu na led má pedagogický dozor mateřské školy (dále jen MŠ)
- odpovědnost za děti od okamžiku vstupu na led (zahájení výuky) do odchodu z ledu (ukončení výuky) má HC Jičín
- odpovědnost za děti mimo led (odchody na WC apod.) a po ukončení výuky má pedagogický dozor MŠ
- pedagogický doprovod MŠ je přítomen po celou dobu výuky na ledě a vypomáhá trenérům HC při výuce bruslení
- odpovědnost za připravenost sportoviště pro výuku a sportoviště samotné mají Sportovní zařízení města Jičína
- výuka a povinnost odebrání a úhrady ledu odpadá, pokud se objedntel nemůže dostavit z důvodu zdravotních
problémů dětí a informuje o tomto faktu zhotovitele a provozovatele předem
Finanční náležitosti:
- výuka je pro mateřskou školu zdarma
- rodiče pořizují výše uvedenné ochranné pomůcky na své náklady
- mateřská škola vede evidenci účasti svých dětí na výuce
- náklady na ledy pro potřebu výuky hradí HC Jičín, popřípadě sponzor apod. a odpovídá za ně zhotovitel
- úhrada za ledy bude provedena formou konečného vyůčtování do 14 dnů od ukončení výuky (duben 2013)
- v případě prodlení úhrady faktury je provozovatel oprávněn účtovat rok z prodlení ve výši 0,05% z dužné částky
za každý započatý den prodlení
Závěrečná ustanovení:
Změny a doplňky této dohody jsou možné pouze po vzájemné dohodě
Podpisy smluvních stran
- dohoda se uzavírá na školní rok 2012/2013 a nabývá účinnosti dnem podpisu
- smlouva je vyhotovena ve třech originálech. Po jednom obdrží objednatel, zhotovitel i provozovatel.

V Jičíně:

Za objednatele:

Za provozovatele:

Za zhotovitele:

