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Zmluva o vzájomnej spolupráci 

 

Zmluvné strany: 

 

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie 

 
Sídlo:    Búdková 22, 811 04 Bratislava 
Zastúpené.:   Mgr. Ivana Poláčková, štatutárny zástupca 
IČO:    35998407 
DIČ:    2021542534 
IČ DPH:   SK2021542534 
 
ďalej ako „CEEV Živica“ 
 
a 
 
Základná škola 
 
Sídlo:     M. Rázusa 1672/3, Zvolen 
Zastúpená.:    Mgr. Ondrej Kanka 
 
ďalej ako „Škola“ 
  

V rámci projektu Školy v ”oute” 2021 uzatvára občianske združenie CEEV Živica a Škola túto 
dohodu o vzájomnej spolupráci. 

 

 

Článok 1 
 

CEEV Živica ako organizácia uskutoční pre školu v rámci projektu nasledovné 
činnosti: 

 

1.1 2 x 1- dňový online webinár na tému vyučovania vonku; 

1.2 1 x 3 – dňový kurz venovaný teórii aj praxi učenia vonku v plánovanom termíne  

buď 20. – 22.9. 2021 alebo 4. – 6. 10. 2021 vo Vzdelávacom centre Zaježová pri Zvolene 
(vrátane ubytovania, plnej penzie a programu na 3 dni); 

1.3 metodickú a odbornú podporu v období trvania projektu; 

1.4 metodické listy na podporu vyučovania vonku; 

1.5 praktické pomôcky na učenie vonku a tipy na ich výrobu/zaobstaranie; 

 

Článok 2 

 

 Škola uskutoční nasledovné činnosti: 
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2.1 súhlas vedenia školy s účasťou školy na projekte (podpísanie zmluvy); 

2.2 spoluprácu počas celého trvania projektu od 1. marca do 31. decembra 2021 (10 
mesiacov); 

2.3 aktívnu účasť zástupcov školy (2 pedagógovia vybraní do projektu) na dvoch 1 – dňových 
online webinároch (termíny webinárov budú dohodnuté so školami priebežne) a počas celej 
doby trvania webinárov; 

2.4 aktívnu účasť zástupcov školy (2 pedagógovia vybraní do projektu) na 3 – dňovom kurze 
v Zaježovej (v jednom z vyššie uvedených termínov) počas celého kurzu; 

2.5 vykonanie všetkých úloh, ktoré budú nevyhnutné pre začlenenie výučby vonku do 
pedagógmi vybraných vyučovacích predmetov; 

2.6 realizáciu aspoň 20 pilotných vyučovacích hodín vo vonkajšom prostredí; 

2.7. odovzdanie jednoduchej záverečnej správy k projektu do 30.11.2021. 

 

Článok 3 
Organizačné zabezpečenie 

3.1 

CEEV Živica poveruje organizačným zabezpečením úloh vyplývajúcich zo Zmluvy 
o vzájomnej spolupráci Ivanu Poláčkovú.  
Kontakt: polackova@zivica.sk, tel. 0905 654 241. 

 

3.2 

Škola poveruje organizačne zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo Zmluvy o vzájomnej 
spolupráci v zastúpení:  

Mgr. Monika Mojžišová, Mgr. Veronika Šimonová, kontakt: monika.mojzisova1@gmail.com, 
vs.simonova@gmail.com, tel. 0919 399 146, tel. 0917 531 061 

 
3.3 

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021.  

 

 

V Bratislave, dňa 24. 2. 2021   V Zvolene, dňa 26.2. 2021  

 

............................................................   ............................................................ 
Ivana Poláčková, štatutárka CEEV Živica   riaditeľ/ka školy 
 
 
 
 
Zoznam príloh:  
Príloha č. 1 Ochrana osobných údajov  
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