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Kód ITMS: 26130130051 Číslo zmluvy: OPV!24/2011

Dodatok Č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri impleinentácii pedagogického modelu
školy

s celodenným výchovným systémom
v rámci národného projektu

„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych
komunít“ Č. 2012_MRK_PO_BB_226

uzatvorená na základe ~269 ods.2 zák. Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov platných v Slovenskej republiky medzi:

Metodicko - pedagogické centrum,
Sídlo:Sevčenkova 11, 850 05 Bratislava
iČo: 00164348
DIČ: 2020798714
Štatutárny zástupca:PaedDr, Darina Výbohová PhD. -~ poverená zastupovaním GR
(c/alej /en “MPC “)

a
Ziiad‘ovateľ Základnej školy: Obec Muránska Dlhá Lúka
Sídlo: 05001 MuráriskaDlhábúka 111
iČo: 00328545
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Nosko, starosta obce
( d‘alej len “Zriad‘ovatel“ )

Základná škola: Základná škola
Sídlo: 050 01 Muránska Dlhá Lúka č.52
IČO: 710063083
Štatutámy zástupca: Ing. Marek Nosko
(c/alej /en ‘ ZS )

a

Zmluvné strany sana základe článku ~ 14 bod 4 v Zmluve o vzájomnej spolupráci pri
implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom dohodli na
uzatvoreni dodatku č. I k
Zinluve o vzájoninej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy

s celodenným výchovným systémoin v rámci národného projektu
„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych
komunit“ Č. 2OI2MRK_PO_BB_226
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V tomto znení:
Meni a dopÍňa Sa:

Dohoda platnosti zmluvy
Zmluva nadobúda platnost‘ ku dňu jej podpísania všetkými zmluvnými stranami, účinnost‘
nadobúda deň Po zverejneni na Centráinom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára na dobu
realizácie projektovej aktivity na obdobie od 1.7.2012 do 30.06.2015

Mení a doplňa sa:

Práva a povinnosti MPC

g) uchovávat‘ dokumentáciu súvisiacu s impiementáciou Projektu do dňa 30.04.2021
(v súlade s či. 90 Všeobecného nariadenia).

Mení a doplňa Sa:

Práva a povinnosti Zš

(2) ZŠ sa zavazuje, že bude v rámci reaiizácie Projektu zabezpečovat‘ nasledovné
činnosti:

a) sa zaviaže vytvorit‘ pracovné podmienky pre 2 pedagogických asistentov učitel‘a
platených v rámci realizácie Projektu na dobu určitú - od 1.9.2012 do 3 1.01.2015 počas
implementácie pedagogického modelu školy s CVS. ZS móže vyberat‘ pedagogických
asistentov učitel‘a z databázy, ktorú jej poskytne MPC a odporúča sa výber
pedagogického asistenta učitei‘a zo znalost‘ou materinského jazyka prevažnej časti deti
pochádzajúcich zo SZP; Predmetom refundácie nebude obdobie 1.07.2014 —

31.08.2014.

(6) ZŠ je povinná uchovávat‘ dokumentáciu súvisiacu s impiementáciou Projektu do dňa
30.04.2021 (v súlade s či. 90 Všeobecného nariadenia);

Záverečné ustanovenia

DopÍňa sa:

(6) Tento dodatok nadobúda platnost‘ dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim Po dni

jeho zverejnenia v Centráinom registri zmiúv.



(7) Zrnluvné strany zhodne prehlasujú, že sú oprávnené tento dodatok Č. 1 k zmluve
podpísať, že svoju vóľu uzavrieť tento dodatok prejavili slobodne a vážne, že tento dodatok
nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a že svoje prejavy považuj Ú za
dostatočné, nozurniteFné a určité.

(8) Tento dodatok je vyhotovený v 6 identických exemplároch, z ktorých jeden obdrží Škola, 1
zriaďovateľ a 4 MPC.

Ostatné časti dohody ostávajú nezmenené.

MPC:
Metodicko pedagogické centrum,
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
PaedDr. Darina Výbohová,PhD. — poverená
zaslupovaním GR

Zriad‘oi‘alei‘:
Obeé Muránska Dlhá Lúka
050 01 Muránska Dihá Lúka 111
Ing. Marek Nosko, starosta obce

ZŠ:
Základná škola
050 01 M~iránska Dlhá Lúk“ č.52
Ing. Marek Nosko
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