DODATEK č. 2
ke

SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SLUŽBY ze dne 01.09.2017
Psychologické služby na podporu inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří
uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

strana:

Objednatel

Poskytovatel

firma:

město Klášterec nad Ohří

Mgr. et Mgr. Kamila Tóthová, DiS.

sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 85,
431 51 Klášterec nad Ohří

xxx Chomutov

IČO / DIČ:

00261939 /CZ00261939

03890791

oprávnění smluvních:
jednat
technických
ve věcech (realizačních):

Ing. Štefan Drozd, starosta

bankovní spojení:

27-4429430247/0100

xxx

tel./e-mail:

474359622 /
dlouha@muklasterec.cz

xxx / xxx

Ing. Veronika Dlouhá,
vedoucí odboru finančního

I. Předmět dodatku
Dodatek se týká bodu I. Předmět smlouvy, specifikace služby. Vzhledem k dosavadní
realitě průběhu čerpání psychologických služeb partnerskými základními školami se smluvní
strany dohodly na úpravě struktury plnění, která je definovaná v Příloze č. 5 ZD - Specifikace
požadovaných služeb, jež byla součástí Zadávací dokumentace.
II. Nová struktura plnění
Psychologických služeb na podporu inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří
Položka Název položky
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Psychologické vyšetření kognitivních funkcí (intelekt,
pozornost, paměť, aj.) + vypracování psychologické
zprávy
Vyšetření osobnostního profilu (deprese, úzkost,
autismus, agrese, aj.) + vypracování psychologické
zprávy
Vyšetření školní zralosti, posouzení dodatečného
odkladu školní docházky, předčasné zaškolení +
vypracování psychologické zprávy
Depistážní činnost - náslech ve třídě + následná
konzultace
Poradenství pro žáky, rodiče, učitele v
oblasti výchovných či výukových obtíží
Individuální poradenství pro žáky (opakovaná péče
pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami –
např. ADHD, úzkost, deprese, …)
Rodinné poradenství (dlouhodobá práce s celým
rodinným systémem)
Podpora pedagoga (téma podle potřeby) – např.
syndrom vyhoření učitele, úzkostné dítě ve škole,
dítě s ADHD, SPU, autismem, aj.
Intervenční práce s třídním kolektivem

CELKOVÁ REALIZOVANÁ CENA

Předpoklad

cena za jednu
realizaci

Plán CELKEM
(Kč vč. DPH)

14

6.000,00 Kč

84.000,00 Kč

26

3.600,00 Kč

93.600,00 Kč

0

2.000,00 Kč

0,00 Kč

10

1.100,00 Kč

11.000,00 Kč

63

1.500,00 Kč

94.500,00 Kč

57

1.400,00 Kč

79.800,00 Kč

30

2.550,00 Kč

76.500,00 Kč

13

1.200,00 Kč

15.600,00 Kč

11

15.000,00 Kč

165.000,00 Kč
620 000,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní body původní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že každá ze stran obdrží po jednom.

V Klášterci nad Ohří 19.10.2018

Ing. Štefan Drozd
starosta města

Mgr. et Mgr. Kamila Tóthová, DiS.

