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č. j. Ř 188/2021

Smlouva o dílo - miniprojekt

č.  IKAP-7/2021/MIN048
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Název: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Lipová 233/20, 602 00 Brno

IČ: 44993447

Statutární zástupce: Mgr. Hana Korvasová, ředitelka Lipky

/dále jen objednatel/

a

Dodavatel - škola:

Název: Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Sídlo: Moutnice 113, 664 55 Moutnice

IČ: 70983585

Statutární zástupce: Mgr. Milena Emmerová

Kontaktní osoba: Eva Darmovzalová

email: darmovzalova.eva@seznam.cz

/dále jen dodavatel/

uzavírají tuto smlouvu

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je realizace vzdělávací služby – pedagogické vedení a realizace ŽÁKOVSKÉHO MINIPROJEKTU, pro

realizaci projektu „Implementace KAP JMK II” s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem. Příjemcem je

Jihomoravský kraj. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je partnerem projektu a garantem

klíčové aktivity 02: Podpora podnikavosti a kreativity.

2. Dodavatel se zavazuje vykonat tuto službu: Umožní přípravu a realizaci níže popsaného ŽÁKOVSKÉHO

MINIPROJEKTU, zajistí financování miniprojektu a vypracování závěrečné zprávy v předepsané struktuře.

Evidenční číslo miniprojektu: MIN048

Název miniprojektu: Naši ptačí sousedé

Program, v němž je miniprojekt realizován:  Ekoškola
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Podrobný popis ŽÁKOVSKÉHO MINIPROJEKTU, vypracovaný dodavatelem v systému Grantys, je přílohou č. 1 této

smlouvy a dodavatel se zavazuje, realizovat miniprojekt dle tohoto popisu. Případné větší změny záměru je

povinen předem konzultovat s pověřeným metodikem programu, v němž je miniprojekt realizován.

ŽÁKOVSKÝ MINIPROJEKT musí při přípravě i realizaci splňovat minimálně tato pravidla:

- Miniprojekt musí být iniciovaný a ve všech projektových fázích realizovaný žáky/studenty.

- Projektový tým bude tvořen minimálně 5 žáky, může být ale mnohem širší a zahrnovat i dospělé osoby, pokud je

to vhodné vzhledem k zaměření miniprojektu.

3. Termín pro dokončení díla – odevzdání závěrečné zprávy ŽÁKOVSKÉHO MINIPROJEKTU – je stanoven na 31. 12. 2021.

Případné prodloužení termínu je možné jen v případě závažných důvodů (např. omezení činnosti škol vlivem

protiepidemiologických opatření) a musí jej schválit objednatel – postačí forma elektronické komunikace bez nutnosti

písemného dodatku. Dodavatel bere na vědomí, že nebude-li závěrečná zpráva do smluveného (nebo řádně
prodlouženého) termínu předána, může objednatel dílo nepřevzít a neuhradit smluvenou cenu díla. Miniprojekt lze

realizovat, a závěrečnou zprávu odevzdat, i v termínu dřívějším.

II. Cena, platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit 20.000,- Kč včetně DPH. Cena stanovena jako nejvýše

přípustná se započtením veškerých hlavních, vedlejších i jiných nákladů dodavatele.

2. Cena zakázky bude proplacena dodavateli po odevzdání a schválení závěrečné zprávy ŽÁKOVSKÉHO

MINIPROJEKTU na základě správně vystavené faktury. Faktura může být vystavena až po schválení závěrečné

zprávy ze strany objednatele. Splatnost faktury sjednávají smluvní strany na 15 kalendářních dní od data doručení

objednateli. Fakturu lze zaslat elektronicky na email: michala.husta@lipka.cz.

3. Faktura bude mít náležitosti dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

4. Faktura bude obsahovat větu: „Služba byla poskytnuta pro projekt Implementace KAP JMK II s registračním číslem

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177“.

5. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti

vrátit zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti

obnovuje.

III. Ostatní ujednání

1. Publicita projektu: Dodavatel je povinen v souvislosti s realizací miniprojektu vhodným způsobem informovat

o realizaci žákovského miniprojektu v rámci projektu Implementace KAP JMK II, pokud je to vzhledem k obsahu

miniprojektu reálné. V případě uveřejnění informací na internetu či tvorbě tištěných materiálů je povinen uvést

informaci: Aktivita/akce/materiál je realizován v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177. Žadatelem je Jihomoravský kraj.

2. Za objednatele práci převezme: Barbora Dvořáková

mailto:michala.husta@lipka.cz
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3. Sjednaný obsah této smlouvy lze měnit, dohodnou-li se obě strany na jeho změně. S výjimkou prodloužení

termínu pro odevzdání závěrečné zprávy se změny provádí vždy písemným dodatkem podepsaným oběma

stranami.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva a vztahy

z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany prohlašují, že se vzájemně seznámily a budou se řídit podmínkami dle ustanovení §6 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25.5. 2018 Nařízením EP a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních
údajů. Současně se dohodly, že z aktivit projektu se bude pořizovat fotodokumentace pouze pro dokumentární a
propagační účely uvedeného projektu, avšak bez přímé identifikace jednotlivých osob.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani
za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu. Dvě
vyhotovení náleží objednateli, jedno vyhotovení náleží dodavateli.

Přílohy smlouvy

Příloha č. 1 – Podrobný popis ŽÁKOVSKÉHO MINIPROJEKTU

Příloha je nedílnou součástí této smlouvy

Za objednatele: Za dodavatele:

............................................ ............................................

Mgr. Hana Korvasová Mgr. Milena Emmerová

ředitelka Lipky ředitel(ka) školy, organizace

V Brně dne V Moutnicích dne
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Příloha č. 1 – Podrobný popis ŽÁKOVSKÉHO MINIPROJEKTU

Popis žákovského miniprojektu v programu Ekoškola

(Implementace KAP JMK II)

1. Základní informace o žákovském miniprojektu

Název miniprojektu: Naši ptačí sousedé

Výzva: EKOŠKOLA 2021 IKAP 1. VÝZVA

Označení subjektu miniprojektu: MIN048 - Ekoškola - ZŠ Moutnice

Kontaktní osoba:  Eva Darmovzalová

E-mail:  darmovzalova.eva@seznam.cz

Telefon:  773978583

Plánovaná doba realizace projektu

- od:  15. 6. 2021
- do:  31. 12. 2021

Anotace:

Projekt bude zaměřen na pozorování okolí školy a ochranu života ptáků v obci. Ptáci se vracejí rádi na naši
zahradu, chceme jim vyrobit budky a mít možnost je pozorovat. Rádi bychom oslovili odborníka - ornitologa, který
by nás naučil ptáky poznávat. V obci je několik prosklených zastávek, chceme je vybavit samolepkami a ochránit
ptáky před úrazy.

2. Podrobné informace o miniprojektu

2.1 ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Adresa školy: Moutnice 113, 664 55 Moutnice

IČO: 70983585

Statutární zástupce školy: Mgr. Milena Emmerová

Garanti miniprojektu – žák/žáci: Tobiáš Putna, Tereza Žáková, Adéla Hrdá, Sivie Aljoševová, Dan Cupák, Hubert
Řípa

Stručná charakteristika školy: Malotřídní škola, 62 žáků a 5 tříd - 5 ročníků. Součástí je i mateřská škola, každá
škola má svou budovu a za ní školní zahradu. Zřizovatel je obec Moutnice, obec leží v zemědělské krajině. Ve
škole i v obci třídíme odpad, zapojujeme se do akce Ukliďte Česko, do výsadby nových stromů, projektu
Recyklohraní. Svými silami měníme pozemek ZŠ na přírodní a jedlou zahradu s jezírkem, prostorem pro hraní i
pro život dalších živočichů - hmyzu, vodních živočichů, ptáků.  Pro naši školu je také typické, že trávíme spoustu
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času venku, učíme se v přírodě, přestávky trávíme na hřišti nebo zahradě a hodně se hýbeme. Vyrábíme krásné
věci z použitých materiálů.

2.2 U STARTOVNÍ ČÁRY – VÝCHOZÍ STAV A POTŘEBA

PROČ chcete miniprojekt realizovat?

V Ekoškole se věnujeme nyní hodně tématu voda a okolí školy. U jezírka pozorujeme ptáky - rádi se v něm
koupou. V okolí obce, obklopené poli, vysazují zdejší občané stromy, aleje, větrolamy. Ptáci zalétají do obce, ale
jsou ohroženi velkými skleněnými plochami . naráží do čekáren, oken školy, domů. Možná by stačilo málo?
Vybavit zastávky polepy skel, dalším vzděláváním se dovědět něco o životě ptáků, rozšířit myšlenku jejich
ochrany mezi veřejnost.

2.3 KAM JDEME – CÍLE

ČEHO chcete dosáhnout?

- zjistíme si informace - přednáška odborníka
- domluvíme se s panem starostou a polepíme zastávky
- vybavíme se pozorovacím vybavením, provedeme dokumentované pozorování
- uspořádáme Ptačí slavnost s osvětou pro veřejnost

2.4 KROK ZA KROKEM – METODIKA

JAK váš projekt zapadá do Ekoškoly?

Náš projekt vychází z analýzy prostředí školy a jejího okolí. Při přípravě plánu činnosti byl jedním z navrhovaných
opatření. Měl by přispět k zachování druhové pestrosti - biodiverzity.  Osazením budek se možná podaří i přilákat
další ptačí druhy k hnízdění. Na našem pozemku stavíme hmyzí úkryty, pěstujeme jedlé plody, máme zde krmítka
a pítka. V budoucnu bychom chtěli mít okolí školy i zahradu plnou ptačího zpěvu, pozorovat zde živočichy i
rostliny.

2.5 PRO LIDI – CÍLOVÉ SKUPINY

PRO KOHO miniprojekt děláte?

Žáci naší školy - více než 60 dětí, které chodí na školní zahradu a žijí v obci.
Do projektu se zapojí postupně všechny třídy, některé části budou realizovat jen starší - výrobu budek - jiné
budou společné - ptačí slavnost. Také se zúčastní přednášky.
Rodiče našich spolužáků - asi 100 osob - chceme pozvat na slavnost, předat jim informace o ptácích. Přínos pro
veřejnost bude mít i úprava zastávek autobusů.
Naše kamarády z mateřské školy pozveme na zahradu, společně uspořádáme ptačí malování.

2.6 CESTA K CÍLI – AKTIVITY

JAKÉ KROKY musíte udělat, abyste naplnili vaše cíle?

1. Začneme v červnu 2021 pozorováním ptáků na školní zahradě. Pokračujeme v září dokumentací pozorování -
vedeme se statistiku.
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2. Vyrazíme do terénu zmapovat velké prosklené plochy - září 2021.
3. Zařídíme přednášku, zúčastní se žáci celé školy - říjen 2021. Vyjedeme se podívat do záchranné stanice.
4. Do výuky zařadíme téma ptáci a biodiverzita
5. Vybereme nebo vyrobíme polepy na velká okna zastávek, školy. Nalepíme. Říjen a listopad 2021.
6. Ptačí slavnost - pro školku, pro veřejnost - zařadíme tematické hry a činnosti tak, aby se každý něco dověděl o
životě a ochraně ptáků. Říjen nebo listopad 2021.
7. Vyrobíme ptačí budky - podle doporučení odborníka - práce na podzimní deštivé dny

2.7 CO POTŘEBUJEME – PROSTŘEDKY

CO a KOHO potřebujete pro realizaci miniprojektu?

K realizaci projektu musíme oslovit více lidí:
- ornitologa či jiného odborníka zoologa - přednáška
- objednat program v záchranné stanici
- truhláře - odřezky a materiál na výrobu budek
- pana starostu - povolení k polepení zastávek
- paní učitelky, které zařadí téma do výuky a pomohou nám připravit program pro rodiče

2.8 KDO ZA TÍM STOJÍ – NÁŠ TÝM

Jak budete zapojeni do všech fází projektu?

S nápadem přišly žáci 4. třídy. Ve třídě měli otevřené okno a pták jim při výuce vletěl dovnitř. Rozpoutala se
debata, co by se mohlo stát, kdyby okno nebylo otevřené dokořán. Na schůzce Ekotýmu jsme se bavili o tom,
co nám ptáci přináší, proč je v krajině potřebujeme.
Pro projekt si rozdělíme tyto role:
fotograf + dokumentarista - fotí a zapisují pozorování
hlídka času - sleduje, zda se plní časový rozpis projektu
zásobovači - zajišťují materiál na výboru, navrhují objednávky paní hospodářce
novináři - informují, vyrábí plakáty
koordinátorka projektu - komunikuje s žáky, učiteli, mateřskou školou, ředitelstvím, rodiči
paní ředitelka a učitelé - objednají přednášky, zajistí výuku ve vyučovacích hodinách, zajistí prostor pro
slavnost

2.9 DEJTE O SOBĚ VĚDĚT – PROPAGACE

Jak chcete o miniprojektu INFORMOVAT?

O projektu budeme informovat na webových stránkách školy: www.skolamoutnice.cz
Napíšeme o něm článek do místního Moutnického zpravodaje.
Uděláme plakátky na slavnost.

2.10CO BUDE DÁL – UDRŽITELNOST

Co se stane s výstupy projektu PO JEHO SKONČENÍ?

Po ukončení projektu budeme mít na zahradě ptačí budky, které se musí udržovat. jejich údržbu musí zajistit
členové Ekotýmu. na zastávkách a oknech školy budou samolepky - pokud se odtrhnou, musíme je vyměnit -
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hlídat bude paní školnice a žáci školy, kteří bydlí v okolí zastávek. vymění členové Ekotýmu.
Náklady na udržení jsou nízké, zvládneme je vlastními silami.

3. Rozpočet projektu

Materiál (například papíry, barvy, žárovky, nářadí apod.)

Název položky Celkem (Kč) Požadováno

(Kč)

Požadováno (%) Komentář

Encyklopedie,

knihy, výukové

pomůcky

1 600 1 600 100,00 Atlas ptáků, Encyklopedie ptáků, Ptačí

sousedé

Dalekohled 3 000 3 000 100,00

Samolepky na

okna UV

1 000 1 000 100,00

Výtvarný materiál,

papíry pro

slavnost

400 400 100,00 Papír tiskárna, tvrdý papír, křídy, barvy

Materiál na

výrobu budek

2 000 2 000 100,00

nářadí pro výrobu

budek - kladívka,

pilky

1 500 1 500 100,00 5 ks kladívek, 2 pilky

Za kapitolu celkem 9 500 9 500 100,00

Služby (například doprava materiálu, řemeslníci, tisk letáčku pod.)

Název položky Celkem (Kč) Požadováno

(Kč)

Požadováno (%) Komentář
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Doprava žáků do

záchranné stanice

rajhrad

3 500 3 500 100,00

Program v

záchranné stanici

2 000 2 000 100,00

Za kapitolu celkem 5 500 5 500 100,00

Personální náklady (například plat školníka pomáhajícího na projektu, dohoda o provedení práce pro řemeslníka

apod.)

Název položky Celkem (Kč) Požadováno

(Kč)

Požadováno (%) Komentář

Přednáška

odborníka - DPP

5 000 5 000 100,00

Za kapitolu celkem 5 000 5 000 100,00

Výdaje celkem

Celkem (Kč) Požadováno celkem

(Kč)

Požadováno (%)

20 000 20 000 100,00 %

4. Přílohy miniprojektu vložené v Grantysu)

Název přílohy Typ Vloženo Velikost
Žákovský miniprojekt
Moutnice - žádost.pdf

pdf 2. 6. 2021 2.37 MB

5. Potvrzení popisu miniprojektu ředitelem školy

Statutární zástupce školy svým podpisem potvrzuje souhlas s realizací miniprojektu a správnost uvedených údajů.

Datum:
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Jméno a podpis

ředitelky/ředitele školy

Aktivita probíhá v rámci projektu Implementace KAP JMK II, reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/001717. Žadatelem je
JMK. Koordinátorem klíčové aktivity č. 2  “Podpora podnikavosti a kreativity” je Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání.
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