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Zml.uva o spolupľáci

uzatvoľená podl'a ustanovení $ 51 zákona ě. 40/1964 Zb. _ obč:ianskeho ziákonníka v znení neskorších
predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stľanami:

nźnov:.

lČo:
sídlo:

v mene ktorého koná:

tel. číslo:

fax. ěíslo:

adresa elektronickej pošţ:
(d'alej len,'poslĺytovatel"')

nazov:

IČo:
sídlo:

v mene ktorej koná:

tel. číslo:
fax. ěíslo:

adresa elektľonickej pošţ:

zriaďovatel'l:

lČo:
Sídlo:
(ďalej len,,škola")
posĘrtovatel'a škola v ďalšom texte spolu aj ako ,,zmluvné stľany"

' Úđu3" o zriaďovateľovi je potrebné doplniť v prípađe, ak škola nemá pľávnu subjektivitu a pľávne füony za ňu
rob í/podp isuj e niaď ov ateľ

*
*
+

*
*

+

ł(*+\9- Moderné vzdeláva nie pre vedomostnú spoločnosť/
Projektje spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

0peračný pľogĺam
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Uvodné ustanovenĺa

Poskýovateľ je Rozpoětová organizâcia,ktorá bola zriadenánazćklade $ 28 ods. 1 písm. b) zékona

NR SR č,.567ll992 Zb. o rozpočtoých pravidlách Slovenskej republiky, v platnom znení a Ş 6 ods.

2 písm. a) zttkona SNR č. 54211990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom

zneni.

Oveľovaním sa rozumie overenie profesijných a jazykoých kompetencií pedagogických

zamestnancov nadobudnuých v rámci realizźrcie národného projektu ,,Vzdelávanie učiteľov
zĺźkladných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na
zókladných a stredných školách*.

,,Školou" Sa pre úěely tejto zmluvy rozumie Zźk|adnâ škola zaradená do sieti škôl a školských
zariadení SR bližšie špecifikovaná v zźthlavi tejto zmluly' ktorej pedagogickí zamestnanci boli
súěasťou národného pľojektu ,,Vzdelóvanie učiteľov zákĺadných škôl v oblasti cudzích jazykov

v stÍvislosti s Koncepciouvyučovania cudzíchjazykov na zákĺadných a stredných školách*'

Zmluvné strany sa dohodli, źe uzafuoria túto zmluvu, zaűéelom overenia profesijnej ajazykovej
kompetencie zamestnancďzamestnancov školy, ktoľá paľticipovala na náľodnom projekte

,,Vzdelávanie učiteľov zókladných škôl v oblasti cudzích jazykov v sliĺvislosti s Koncepciou
vyučovania cudzích jazykov na zókladných a stredných školóch" (d'alej ako ,,pľojekt") ako aj

učitelbv danej ZŠ, ktorí sa nezúčastnili na projekte a neabsolvovali akreditovaný vzde|ttvaci
program.

Na ričely tejto zmluvy sa o,zdľojmi Íinancovania" rozumejú finančné pľostľiedĘ poskýnuté
posĘ'tovateľovi ako prţímatelbvi nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom

Romíjanie pľofesţných kompetencií učiteľov materských, zókladných a stredných škôl v kontexte

myšovania úspešnosti reformy systému zákĺadného vzdelávania' kód ITMS Ż6IŻ0130079.

,,Fľekventant" je uěitel'lyučujúci anglický jarykna l. stupni školy, ktorá sa zúčastňuje národného

pľojektu realizujúceho overovanie profesţnej a jazykovej kompetencie uěiteľa nadobudnutej v rámci

realiztĺcie národného pľojektu ,,Vzdelávanie učiteľov základných škôI v oblasti cudzích jazykov

v slÍvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na zákĺadných a stľedných školách" a ktoý
absolvoval aspoň jeden z akreditovaných vzdelávacích programov: 14120lO-KV Jazykovâ prípľava

kvalifikovaných učitelbv l. stupňa Zś na úľoveň A2 SERR apriprava kvalifikovaných učitelbv 1.

stupňa ZŠ s rozšíľením kvalifikácie na vyučovanie CJ; I612OIO-KV Prípľava kvalifikovaných
uěitelbv l. stupňa ZŠ s ľozšírením kvalifikácie na lyučovanie CJ; l5l2Ol}-KV Rozšiľujúce štúdium

kvalifikovaných učitel'ov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pľe mladší

školský vek (ďalej ako ,,akľedĺtovaný vzde|áyací pľogľam"). Títo fľekventanti tvoria l"ýskumnú

vzorku. Zmllvné strany sa dohodli, že frekventanti budú rozdelení na výskumnú a kontrolnú

vzorku, kedy kontľolnú vzorku tvoľia frekventanti, ktorí sú učitelmi danej ZŠ a zároveň sa

nezúčastnili aktivít národného projektu ,,Vzdelóvanie učiteľov zókladných škôl v oblasti cudzích
jazykov v stjvislosti s Koncepciouvyučovania cudzíchjazykov na základných a stredných školách".
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7. Škola navrhne minimálne dvoch pedagogických zamestnancov, pľičom jeden pedagogický

zamestnanec bude vždy ako kontrolná vzotka.
8. Škola sa zaväzuje,že na overovaní sa zúčastní:

- Mgr. Katalin Szabó, bytom: Biskupa Királya 3lll3,945 01Komárno,
dátum narodenia: 13. 03. 1979, e-mail: szabkatalinS6@gmai|.com ako fľekventant výskumnej

vzorky
- Mgľ. ZuzanaAleva Szivolicsová, býom:Meštianská 27Ż519,945 0I Komárno,

dátum narodenia: 12. 05. 1982, email: ako frekventant kontrolnej vzorĘ
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Prźşa a povinnosti zmluvných stľán

1. Skola sa zaväzuje poskýovateľovi oznámiť údaje ofľekventantoch vpočte minimálne dvoch, ktorí
sa zúčastnia na overovanĺ. Škola je opľávnená navľhnúť do kontrolnej vzorky najmenej dvoch
pedagógov, ktorí sa nezúěastnili akľeditovaného vzdelávacieho pľogramu' ato iba vprípade, ak
navrhnejedného frekventanta, ktoý sa akreditovaného vzdelávacieho programu zúčastnil.

2. Škola sa touto zmluvou zavazlje poskytnúť fľekventantovi patriaceho do výskumnej vzorky
zúčastňujúceho sa na overovaní pracovné voľno v trvaní spolu dvoch pľacovných dní a to v mesiaci
október Ż0l5 a v mesiaci november 2015 za účelom:
i.) úěasti na jednodňovom školení a informaěnom semináľi;

ii.) prípravy potrebnej na overovanie vzdeltwacích programov
3. Poskýovatel' škole neuhradí náhľadu mzdy frekventantovi súvisiacu sposkytnutím študijného

volha' pracovného volha na prípravu na overovanie vzdelâvacích programov a pod.

4. Školu 
'u 

touto zmluvou zavázuje, że v prípade' že frekventant zúčastňujúci sa overovania ukončí
pracovný pomeľ' ktoý má uzatvoľený so školou, oznámi tuto skutočnosť poskytovatel'ovi písomnou
formou do piatich pľacovných dní odo dňa kedy uvedená skutoěnosť nastala.

5. Škola sa ďalej zaväzuje, že zabezpeěí účasť fľekventantov na dotazníkovom ýskume, ktoý sa bude
konať vtermíne od 15. 1l. 2015 do 22. n.2015 azâroveřl zabezpeč,í účasť frekventanta

z výskumnej vzoľky na testovaní. o priebehu dotazníkového výskumu poskýovatel' bude školu
riadne a včas informovať. Testovanie frekventanta sa uskutoění počas informačného semináľa.

6' Škola sa touto zmluv ou zavázlje, źe v prípade, že fľekventant ukončí pracovný pomer' ktoý má so

školou uzatvorený do 4 ľokov po ukončení vzde|ttvania, oznámi túto skutoěnosť poskytovatel'ovi do
piatich pracovných dní písomnou foľmou.

7. Poskytovatel' sa touto zmluvou zavázuje, že po ukoněení oveľovania prevedie zapožičanri sadu

učebných odborných textov a metodík pre učitelbv k ľozvoju pľofesţných kompetencii na 1. stupni
zźłkladných škôl v predmete anglický 1azyk do vlastníctva školy, a to po splnení všetkých podmienok
podl'a zâsad, ktoĘŕmi sa riadi financovanie vyššie uvedeného projektu adodrźani ustanovení ztlkona
č,.27811993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákonom č,. 126lŻ015 Z.z' o

knižniciach.

8. Škola sa ďalej zaviizu1e:

i.) że, iba urěený frekventant bude vyuŽívať poskytovateľom zapoŹióané učebné materiály, tj.
najneskôr do 3l. 12.Ż015;

ii.) staľať sa o to, aby na učebných materiáloch nevznikla škoda poškodením, zničením,
krádežou a pod. V prípade nedodržania tejto povinnosti škola zodpovedá Poskýovatel'ovi za
vzniknutú škodu.

9' Škola beľie na vedomie, že vlastníkom učebných materiálov je poskýovatel'.
l0. Škola nie je oprávnená dať učebné materittly do užívania tretej osobe okľem frekventanta uvedeného

v tejto Zmluve ato za podmienok uvedených v Knižniěnom poriadku poskýovatelä. Škola sa
zavazuje pred podpisom tejto Zmluvy s Knižničným poľiadkom posĘrtovatel'a oboznámiť.
oboznámenie sa s Knižničným poriadkom ŠpÚ stola potvľdzuje podpisom tejto Zmlwy'

l 1. Škola sa zavđzuje zabezpećiť počas celej doby realizátcie aktivít projektu, aby bola budova školy

oznaěenâ informaěnou tabulbu projektu (plagátom) na mieste viditelhom pre všetkých návštevníkov

budovy' Informaěnú tabul'u (p|agéLt) poskytne posĘrtovatel' škole na účely oznaćenia prrrý kľát

bezplatne.
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ilr.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami aúěinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centľálnom registri zmlúv, ktoý vedie Úrad vlády Slovenskej
ľepub1iĘ.

Ż. Ak nięktoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sěasti platné alebo účinné alebo neskôr
stľatia platnosť alębo účinnosť, nie j" ty* dotknutá platnosť a ani účinnosť ostatných jej ustanovení.
Namiesto neplatných, prípadne neúěinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava,
ktorá pokial' je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a úěelu tejto zmluvy.

3. Táto zmluvamöže byť ukoněená písomnou dohodou zmluvných strán alebo nazźtk|ade písomného
odstúpenia ktorejkolţek zo zmluvných strán bez udania dôvodu. odstupenie od zmluvy musí bý
písomné. odstúpenie nadobudne úěinnosť jeho doručením druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú
v zálh|aví tejto zmluvy . Zmluvné Strany sa dohodli, že zmluva sa končí dňom ukončenia oveľovania.

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch' z ktoých jeden obdrží škola a dva rovnopisy sú

určené pre poskýovatel'a.

5' Zmluvné Strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzafrtrajűju v tiesni
ani za nápadne neqýhodných podmienok, ich prejavy vôle sú slobodné aurčité azmluvnâ volhosť
nebola ničím obmedzenâ. Na znak toho obe zmluvné strany túto zmluvu podpisujú.

V Kolárove dň" .'9..!r.9.l1l.ll]1.....' V Bratislave dň" .]..ĺ.9'!ĺI.t.9]l

ZŠF II. s VJM Štátny pedagogický ústav

Đ

PaedDr. Judit Bagita
riaditel'ka

z{n łoľÁ Šxou ľnľmśxł nÁxÓcaĺo lĺ
s vYubv^cbĺ JAzYl(oM M^ĎArsKýM

I nÁxlczl mRENc ÂIÂPtsxoLA
v. PALKovlcHA 3, 94ó 03 KoLÁRovo

IČo:olzuóll7ĺ

Mgr. Petra Fridrichová, PhD
riaditelka

s.: ... : .' ::^ ' ^.ctcK; ,JTAV
BRAItSt-AVAî'Ú-
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