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DAROVACÍ smlouva

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

(ID 003084.0004)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje
(dále jen “Dárce”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800 

a

Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579
Se sídlem: Husova 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO: 44065868
zastoupena: Mgr. Věrou Špačkovou, ředitelkou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 15934711/0100
(dále jen „Obdarovaný“)

ČI. 2

1) Dárce daruje částku 20 000 Kč, slovy: dvacettisíc korun českých (dále jen „dar“), 
Obdarovanému a Obdarovaný tento dar přijímá. Dárce se zavazuje převést dar na účet 
Obdarovaného do 30 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

2) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Obdarovanému.

3) Pokud tento návrh smlouvy nebude Obdarovaným akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Dárce uvedenou v ČI. 1 této smlouvy v termínu podle ČI. 2 odst. 2 této 
smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dar nevznikne.

ČL 3

1) Dárce prohlašuje, že na daru nevážnou žádná práva třetích osob.

2) Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav daru znám.

ČI. 4

Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z účtu Dárce ve prospěch účtu 
Obdarovaného.

Strana 1 (celkem 2)



ČI. 5

1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Dárce 
a jedno pro Obdarovaného.

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4) Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí 
Dárce.

7) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí finančního daru 
ze dne 26. 11.2021.

8) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 7. 12. 2021 
usnesením č. 2126/36/2021/RK.

li 12. 2021
V Jihlavě dne.......... ......................
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Mgr. Věra Špačková
ředitelka
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Kraj Vysočina

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601 KUJIXP1JNK1H

KUJI 104911/2021

Průvodka doručeného digitálního dokumentu - datová zpráva
Odesílatel el. podání: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579, Husova 579, 67571 Náměšť 

nad Oslavou, zs.husova@zshusova.namestno.indos.cz

ID DS odesílatele: 4k92xya

Datum podání: 26.11.2021 14:28:59

Věc: vzdělávací pobyty pro žáky ZŠ

Seznam el. souborů: ŠvP_soutěž.docx
Počet příloh dokumentu: 0
Přijemcelzpracovatel podání: Podatelna a Výpravna
Do schránky: Kraj Vysočina
Zpracoval: Baráková Lenka, Refo_POD. VYP
Identifikátor el. podání: KUJI0C2O1JE5
Předmět el. podání: vzdělávací pobyty pro žáky ZŠ

Datum doručení el. podání: 26.11.2021 14:28:59
Datum zpracování el. podání: 29.11.2021 07:43:18
Výsledek zpracování el. podání: podání přijato
Přiděleno útvaru MV: Odbor školství

Podáním je dokument obsažený ve zprávě.
Informace o uznávaném elektronickém podpisu / kvalifikovaném Časovém razítku
Datová zpráva ds_971798874.zfo

Uznávaný elektronický podpis: ANO

Výsledek ověřen (-vnitřní časové razítko: Platný

Podrobnosti ověření: OK
Datum ověření: 29.11.2021 07:43:18
Držitel použitého certifikátu: CZ;PostSignum TSA - TSU 5;Česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority
Platnost použitého certifikátu od-do: 09.09.2021 11:13:38-18.10.2027 11:13:38
Výsledek ověření-podpis a vnitřní časové razítko: Neplatný
Podrobnosti ověření: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby 

platnosti certifikátu
Datum ověření: 29.11.2021 07:43:18
Držitel použitého certifikátu: CZ;Informační systém datových schránek - produkční prostředí;Ministerstvo vnitra 

České republiky;ondrej.menousek@mvcr.cz
Platnost použitého certifikátu od-do: 21.05.2021 15:20:22 -10.06.2022 15:20:22
Výsledek ověřen (-vnitřní časové razítko: Neplatný
Podrobnosti ověření: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby 

platnosti certifikátu
Datum ověření: 29.11.2021 07:43:18
Držitel použitého certifikátu: CZ;PostSignum TSA - TSU 6;česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority
Platnost použitého certifikátu od-do: 09.09.2021 11:17:48 - 18.10.2027 11:17:48
Dokument ŠvP_soutěž.docx

Uznávaný elektronický podpis: NE



Základní škola Náměšť nad Oslavou

Základní škola Náměšť nad Oslavou

Husova 579

675 71 Náměšť nad Oslavou

Věc:

Žádost o poskytnutí finančního daru

Telefonicky nám bylo sděleno, že soutěž „Vzdělávací pobyty pro žáky základních škol“ byla 
zrušena.

Z důvodu zrušení soutěže žádáme o poskytnutí finančního daru na podporu vzdělávacího 
pobytu žáků ve výši 20 000,-.

Pobyt se konal v termínu 4. - 8. 10. 2021 v Lesním penzionu Podmitrov.

Identifikační údaje žadatele Přesný název:
Základní škola Náměšť nad Oslavou, 
Husova 5 79
Právní forma:
Příspěvková organizace
Ulice, čp:
Husova 579
Obec:
Náměšť nad Oslavou
PSČ:
675 71
Sídlo pošty:
Náměšť nad Oslavou
IČO:
44065868
Název banky:
Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:
1593471170100



Popis programu:

Škola v přírodě s Lipkou
„Ferda v přírodě“

Žáci 2. ročníku putovali společně s Ferdou Mravencem přírodou a setkávali se s různými 
biotopy a se zástupci různých biotopů. Ferda Mravenec a jeho kamarádi doproveli děti celým 
týdnem. Žáci dostali „Ferdův zápisník“, kde si vedli o jednotlivých kamarádech poznámky, 
lepili a vybarvovali kartičky.
Vzdělávacím programem si žáci zvýšili svoji citlivost vůči životnímu prostředí a pokoru a úctu 
k přírodě. Naučili se šetrně zacházet, pečovat, zkoumat i využívat živé i neživé části přírody, 
aktivně a ohleduplně se pohybovat v přírodě. Žáci pozorovali jednotlivé složky přírody, 
překonávali strach z neznámých organismů a pocitů, přemýšleli o dopadech vlastního chování 
na životní prostředí a získávali kladnější vztah k přírodě. Environmentální program byl doplněn 
aktivitami na osobnostní a sociální rozvoj (především k usnadnění návratu žáků do škol po 
distanční výuce).

Po celou dobu žáci pracovali ve smíšených týmech. Veškeré činnosti byly propojeny 
s pohybovými aktivitami (především venku v terénu) a různými výtvarnými technikami. Při 
práci využívali přírodniny z okolí. Využívali i znalosti nabyté ve škole, především čtení 
s porozuměním a aplikovali kritické myšlení. Každá činnost byla následně vyhodnocena a žáci 
se tak učili formativnímu hodnocení vůči sobě a ostatním. Během pobytu jsme se zaměřili na 
osobnostní a sociální rozvoj. Veškeré činnosti vedli zkušení pedagogové s dlouholetou praxí 
v oboru.

Mgr. Dana Dobrovolná
Mgr. Veronika Bartůňková


