Smlouva o spolupráci
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Článek I
Smluvní strany
Univerzita Karlova v Praze
se sídlem v: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3-5, Praha 1, 116 36
Ústav jazykové a odborné přípravy
se sídlem v: Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2
kontaktní adresa: Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec
zastoupená na základě plné moci: Mgr. Danou Nevrklovou
kontaktní osoba: Dana Nevrklová
kontaktní email: dana.nevrklova@ujop.cuni.cz
IČ: 00216208
číslo účtu: 107-1211900257/0100
název banky: KB
(dále jen „ÚJOP“)
a
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
se sídlem v: Bratislave, Bohrova 1, 851 01 Bratislava
zastoupená: Ing. Milan Lezo , Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Realizácia stáže: Materská škola Rovniankova 1, 851 02 Bratislava
kontaktní osoba: Mgr. Mária Šášiková
kontaktní email: msrovniankova@gmail.com
IČ: 31811485
číslo účtu: 940 105 8001
název banky: Prima banka
(dále jen „SSŠaŠZP “)
(dále společně také jako „smluvní strany“ a jednotlivě též jako „smluvní strana“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „smlouva“)

Přílohy: Plná moc pro zastupování ÚJOP - Příloha 1
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Článek II
Preambule
Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(dále jen „OP VK“) schválené dne 07. května 2014 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy (dále jen „poskytovatel“) o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací
projektu „ZAHRANIČNÍ STÁŽE PRO PEDAGOGY MŠ“, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/48.0006 (dále jen
„projekt“ či „podpora“) podle pravidel uvedených v Příručce pro příjemce.
Předmětem projektu je příprava, organizace, monitorování a evaluace jednotýdenních expertních
stáží v zahraničních předškolních zařízeních, s výjimkou Velké Británie (dále jen „stáž“), pro pedagogy
z českých mateřských škol (dále jen „stážista“).
Cílem projektu je podporovat dialog a spolupráci se zahraničními předškolními zařízeními, hledat
rozdíly a shody v předškolní výchově mezi Českou republikou a státy kontinentální Evropy, sdílet
společné metody a postupy v rozvoji předškolního dítěte a získané poznatky a zkušenosti prezentovat
ve vlastním zařízení, ale i veřejnosti.
Dalším cílem projektu je poznat předškolní zařízení v různých státech kontinentální Evropy a
prostřednictvím stážistů zprostředkovat zahraničním školkám zajímavosti, poznatky a zkušenosti
z předškolních zařízení v České republice.
Smluvní strany touto smlouvou vyjadřují svůj zájem na vytvoření podmínek vzájemné spolupráce na
řešení projektu a na jeho řádném a včasném dokončení, k čemuž si poskytnou veškerou možnou
součinnost. Smluvní strany souhlasí, že při realizaci jednotlivých stáží a projektu budou jednat podle
obecně platných právních předpisů, eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.

Článek III
Předmět a cíl
Předmětem této smlouvy je úprava právního postavení smluvních stran, jejich činností a úprava jejich
vzájemných práv a povinností při realizaci stáže a projektu.
Článek IV
Činnosti smluvních stran v projektu
Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu takto:
1. ÚJOP:
a) zajistí realizaci stáže.
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2. Mateřská škola:
a) Provede proškolení stážistů v oblasti metod a postupů uplatňovaných v předškolní výchově
v rámci projektu ZAS reg. číslo CZ 1.07./1.3.00/48.0006 a zajištění programu stáže (denně 4
hodiny hospitace v MŠ)

Článek V
Finanční záležitosti
1. Za metodickou pomoc a proškolení stážistů uvedenou v čl. zaplatí ÚJOP mateřské škole na
základě faktury částku (200.-)EUR bez DPH.
Článek VI
Trvání smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a trvá do ukončení
poslední stáže.
2. ÚJOP může smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů. Výpověď je účinná dnem doručení.
Mateřská škola může ukončit tuto smlouvu na základě písemné dohody uzavřené s ÚJOP.
Takovým ukončením nesmí být ohrožena realizace stáží, na které již byly vynaloženy finanční
prostředky projektu. Takovým ukončením nesmí být ohroženo ani splnění cílů projektu nebo
znemožněno finanční vypořádání mezi oběma stranami smlouvy.

Článek VII
Ostatní ustanovení
1. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou
písemných a postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Vztahy smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky, právem
rozhodným je právo české. Soudem příslušným pro řešení sporů je Okresní soud v Liberci, U
Soudu 540/3, 460 72 Liberec, Česká republika.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních. Dvě zůstávají ÚJOP, jedno bude zasláno
mateřské škole. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
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5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným,
zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Smluvní strany
jsou povinny vstoupit v takovém případě do jednání a takové ustanovení nahradit ustanovením
novým do 30 kalendářních dnů.

V Liberci dne …………………………………..

V Bratislave dne 06. 03. 2015

ÚJOP

SSŠaŠZP
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