Dohoda o vzájomnej spolupráci
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2) Obchodného zákonníka
medzi Zmluvnými stranami:
1).
názov:
IČO:
sídlo:
štatutárny orgán:
tel. číslo:
adresa elektronickej pošty:

Štátny pedagogický ústav
30 807 506
Pluhová 8, 830 00 Bratislava
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
00421249276111
spu@statpedu.sk
(ďalej len „Štátny pedagogický ústav“)

a
2).
názov:
IČO:
sídlo:
štatutárny orgán:
tel. číslo:
adresa elektronickej pošty:

zriaďovateľ**:
IČO*:
sídlo*:
štatutárny orgán*
(ďalej len „materská škola")
(materská škola a Štátny pedagogický ústav ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. I.
Úvodné ustanovenia
Výklad pojmov
1. Štátny pedagogický ústav je rozpočtová organizácia v priamej riadiacej pôsobnosti
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
*

údaje o zriaďovateľovi je potrebné doplniť, v prípade ak materská škola nemá právnu subjektivitu a právne úkony (vrátane
zmlúv, dôhod) za ňu robí/podpisuje zriaďovateľ

„Ministerstvo“). Poslaním Štátneho pedagogického ústavu je okrem iných činností aj
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, edičná a publikačná činnosť,
spolupráca s vysokými školami, rezortnými a mimo rezortnými inštitúciami.
2. Materskou školou sa pre účely tejto dohody rozumie materská škola, základná
škola s materskou školou alebo spojená škola s organizačnou zložkou materská škola
zaradená do siete škôl a školských zariadení SR bez ohľadu na ich zriaďovateľa
a právnu formu.
3. Štátny vzdelávací program (ďalej ako „ŠVP“) pre predprimárne vzdelávanie
ustanovuje základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucionálneho
predprimárneho vzdelávania v materských školách. Reprezentuje prvu uroveň
dvojurovň oveho modelu vzdelávania. Je vychodiskovym dokumentom pre
vytvorenie š kolskych vzdelavacich programov (ďalej aj ako „ŠkVP“), ktore
reprezentuju druhu uroveň dvojurovň oveho modelu vzdelavania. Š VP vyjadruje
nevyhnutný štandard poskytovaného vzdelávania v cieľovej, výkonovej a obsahovej
rovine, ktorý je záväzný pre všetky materské školy bez ohľadu na ich konkrétnu
profiláciu.
4. Pilotná fáza zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre
predprimárne vzdelávanie v materských školách poskytne školám skúsenosti so
zavedením programu do praxe, komplexný súbor metodických materiálov a školení.
Čl. II.
Predmet dohody
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto dohody je zabezpečenie plynulého
priebehu pilotnej fázy zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu
v súvislosti s tvorbou a používaním inovovaných školských vzdelávacích programov.
Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Štátny pedagogický ústav sa zaväzuje aktívne spolupracovať s materskou školou
a poskytnúť jej primeranú súčinnosť a potrebné informácie v pilotnej fáze
zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.
2. Štátny pedagogický ústav sa zaväzuje metodicky a didakticky usmerňovať materské
školy prihlásené do pilotnej fázy zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho
programu pri tvorbe, realizácii a vyhodnocovaní školských vzdelávacích programov.
3. Štátny pedagogický ústav sa zaväzuje zabezpečiť vzdelávanie učiteliek materských
škôl zapojených do pilotnej fázy zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho
programu k tvorbe školských vzdelávacích programov.
4. Materská škola sa podpísaním dohody stáva spoluúčastníkom implementácie
inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu do svojich školských vzdelávacích
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programov. Materská škola sa zaväzuje inovovaný štátny vzdelávací program
realizovať v rámci celej materskej školy a počas celého školského roka 2015/2016.
5. Materská škola sa zaväzuje, že na pracovné stretnutia a školenia bude uvoľňovať
zamestnanca zodpovedného za tvorbu školského vzdelávacieho programu a bude sa
zúčastňovať odborných a vzdelávacích aktivít súvisiacich s pilotnou fázou
zavádzania iŠVP.
6. Materská škola sa zaväzuje, že vytvorí pracovnú verziu inovovaného školského
vzdelávacieho programu (ďalej „iŠkVP“) podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho
programu (ďalej „iŠVP“) a poskytne ho na analýzu Štátnemu pedagogickému ústavu.
7. Materská škola sa zaväzuje, že vytvorí finálnu verziu iŠkVP a sprístupní ho na
vlastnom webovom sídle, resp. na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.
8. Materská škola sa zaväzuje, že vytvorí metodické listy aspoň k jednej vzdelávacej
oblasti iŠVP a sprístupní ich prostredníctvom webového sídla Štátneho
pedagogického ústavu.
9. Materská škola sa zaväzuje, že počas pilotnej fázy zavádzania iŠVP poskytne
Štátnemu pedagogickému ústavu autoevalvačné správy o implementácii iŠVP
a iŠkVP.
10. Štátny pedagogický ústav sa zaväzuje, že všetky poskytnuté materiály z materských
škôl zapojených do pilotnej fázy zavádzania inovovaných štátnych vzdelávacích
programov budú využité len na účely komplexného vyhodnotenia procesov
a determinantov spojených so zavádzaním iŠVP, príp. poskytnuté tretím stranám
zapojeným do pilotnej fázy zavádzania štátneho vzdelávacieho programu
(Metodicko-pedagogické centrum, Štátna školská inšpekcia, Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR) výhradne na výskumné účely.
11. Vzájomná komunikácia súvisiaca s predmetom dohody bude realizovaná písomnou
formou. Zmluvné strany súhlasia, že vzájomná písomná komunikácia sa môže
uskutočňovať aj elektronicky, prostredníctvom emailu.
Čl. IV
Očakávané výstupy
1. Materská škola sa zaväzuje odovzdať do 30. marca 2016 spracovaný metodický list
aspoň k jednej zo vzdelávacích oblastí inovovaného ŠVP.
2. Materská škola sa zaväzuje predložiť na elektronickom nosiči (CD) do 25. novembra
2015 pracovnú verziu školského vzdelávacieho programu.
3. Materská škola sa zaväzuje odovzdať do 31. januára 2016 na elektronickom nosiči
(CD) a v printovej podobe školský vzdelávací program vytvorený podľa iŠVP.
4. Materská škola v termínoch do 10. februára 2016 a 10. júla 2016 sa zaväzuje
elektronicky odovzdať autoevalvačné správy o priebehu pilotnej fázy zavádzania
inovovaných štátnych vzdelávacích programov vo vzťahu k ich materskej škole.
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Čl. V
Záverečné ustanovenie
1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na dobu pilotného overovania zavedenia
inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, t.j. do 31.8.2016.
2. Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží materská škola
a jeden je určený pre potreby Štátneho pedagogického ústavu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu možno ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začne
plynúť nasledujúci deň po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
4. V prípade, ak materská škola odstúpi od tejto dohody, zaväzuje sa predprimárne
vzdelávanie do konca školského roku 2015/2016 uskutočniť v súlade s pokynmi
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle školského vzdelávacieho
programu vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 –
predprimárne vzdelávanie.
5. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch strán a
účinnosť v zmysle § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení
neskorších predpisov, nadobúda dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv,
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa
……………………….......…………….........
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Štátny pedagogický ústav

…………………...............................
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