
DOHODA o spolupráci a 
garancii experimentálneho overovania 

v zmysle bodu j) ods. 5 § 14 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

Zmluvné strany: 

1. Garant 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
(ďalej len garant) 

2. Realizátor 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IBAN: 
(ďalej len realizátor) 

3. Žiadateľ: 
sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Zápis: 

IBAN: 

1. Žiadateľ na Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu (ďalej ako „Ministerstvo") 
podal návrh na schválenie projektu experimentálneho overovania s názvom Efektivita 
vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní (ďalej ako „projekt"). 

2. Zámerom projektu je naučiť deti prostredníctvom fonetickej metódy vizuálne 
rozoznávať jednotlivé hlásky a priraďovať k nim zvuk, výslovnosť jazyka, ktorý 
počujú. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci za účelom zabezpečenia 
experimentálneho overovania metódy Jolly Phonics a za týmto účelom uzatvárajú túto 
dohodu. 

4. Realizátorom je základná škola, ktorá bola Garantom vybratá a zaradená do projektu. 

Štátny pedagogický ústav 
Pluhová 8, 830 00 Bratislava 
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. 
30807506 
2020884217 

Základná škola 
Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 
Ing. Monika Hlúšková, riaditeľka 
36062201 l f l l s 
lov k O b S í í 
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Education Initiative, s.r.o. 
Kukučínova 4, 902 01 Pezinok 
Viera Machálková, konateľka 
47 122 684 
2023761234 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vl.č.: 88852/B 
SK79 7500 0000 0040 1795 4837 

Článok L 
Úvodné ustanovenie 



Článok II. 
Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je vzájomná spolupráca zmluvných strán v súvislosti 
s experimentálnym overovaním využívania metódy Jolly Phonics v rámci projektu. 

2. Garant sa v zmysle § 14 ods. 10 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) zaväzuje vykonať 
experimentálne overovanie a to v nasledovnom rozsahu: 
(i) uskutočniť odborný dohľad; 
(ii) koordinovať a riadiť projekt; 
(iii) hodnotiť experimentálne overovanie. 

Článok III. 
Povinnosti garanta 

1. Experimentálne overovanie bude prebiehať tak, že v školskom roku 2017/2018 
aktivity budú realizované v 1. ročníku, v školskom roku 2018/2019 v 2.ročníku, 
2019/2020 v 3.ročníku, 2020/2021 v 4.ročníku. 

2. Priebežné hodnotenie experimentálneho overovania predloží garant Ministerstvu do 
troch mesiacov od ukončenia každého príslušného školského roka v ktorom 
experimentálne overovanie bude prebiehať. 

3. Záverečné hodnotenie experimentálneho overovania predloží garant Ministerstvu do 
troch mesiacov od jeho ukončenia, najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, 
v ktorom bolo vykonané. 

4. Finančne, materiálne a personálne projekt zabezpečuje Žiadateľ. 

Článok IV. 
Povinnosti realizátora a žiadateľa 

1. Experimentálne overovanie sa bude realizovať počas štyroch po sebe nasledujúcich 
školských rokov v rámci štúdia v priestoroch realizátora. 

2. Realizátor zabezpečí aplikáciu experimentálne overovanej metódy Jolly Phonics do 
učebných osnov v súlade s Projektom. 

3. Žiadateľ zabezpečí kvalifikovaných pedagogických zamestnancov - učiteľov 
anglického jazyka metódou Jolly Phonics počas celej dĺžky štúdia. 

4. Žiadateľ zabezpečí učebné a didaktické pomôcky (učebnice, učebné texty, didaktické 
programy pre učiteľov) a iný didaktický materiál vyplývajúci z realizácie 
experimentálneho overovania a aplikácie Jolly Phonics metódy. 

5. Realizátor vytvorí podmienky a bude súčinný pri všetkých fázach (prípravná, 
realizačná, vyhodnocovacia) a formách overovania a hodnotenia experimentu 
vyplývajúcich z návrhu experimentálneho overovania. 

6. Realizátor sa zaväzuje kvantitatívne a kvalitatívne spracovať údaje získané testovaním 
experimentálnej skupiny a vyvodiť závery v zmysle pokynov garanta. 

Článok V. 
Doba trvania dohody 

1. Dohoda o garancii experimentálneho overovania Jolly Phonics metódy v zmysle bodu 
f) ods. 5 § 14 školského zákona sa uzatvára na obdobie štyroch po sebe nasledujúcich 



školských rokov začínajúc školským rokom 2017/2018 a končí predložením 
záverečného hodnotenia experimentálneho overovania Ministerstvu, pričom platnosť 
nadobúda podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky 
v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a § 5a 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Článok VI. 
Odstúpenie od dohody 

1. V prípade, ak garant poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, najmä ak 
svojím konaním, resp. nekonaním bude mariť realizáciu experimentálneho overovania 
Jolly Phonics metódy v zmysle čl. III. tejto dohody, realizátor je oprávnený od 
dohody odstúpiť, táto dohoda zaniká ku dňu doručenia písomného odstúpenia 
garantovi. 

2. Garant je oprávnený od tejto dohody odstúpiť, ak zo strany realizátora a, alebo 
žiadateľa dôjde k porušeniu povinností upravených v čl. IV tejto dohody. 

3. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať. Výpovedná doba je tri mesiace 
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje 
splniť záväzky vyplývajúce z činnosti zmluvných strán do dátumu vypovedania 
dohody. 

4. V prípade, ak dôjde k ukončeniu tejto dohody zo strany realizátora pred zánikom jej 
platnosti, zaväzuje sa realizátor žiadateľovi v lehote do troch mesiacov od ukončenia 
tejto dohody uhradiť všetky náklady spojené s poskytnutím materiálneho a odborného 
zabezpečenia výučby Jolly Phonics a to v celkovej sume 1.300 Eur. Tento záväzok 
v prípade zániku realizátora prechádza aj na jeho právnych nástupcov. 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o dôležitých 
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto dohody. 

2. Zmeny a aktualizácie tejto dohody je možné vykonať len v písomnej forme 
a na základe dohody zmluvných strán. 

3. Platnosť dohody skončí uplynutím doby platnosti, písomnou dohodou zmluvných 
strán alebo písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy založené touto dohodu, sa budú 
spravovať príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek nezhody pri realizácii tejto dohody budú 
riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami. 

6. Súčasťou tejto dohody je jej príloha č. 1 - Časový harmonogram experimentálneho 
overovania. 

7. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, garant obdrží dve vyhotovenia, 
realizátor a žiadateľ obdržia po jednom vyhotovení. 

8. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 



Zb. Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto dohody, porozumeli jej 
a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, 
na znak čoho ju podpisujú. 

Za Garanta: Za Realizátora: 7 km ŠKOLA 

V Pezink 
ho 11 
Z I N O K 

V Bratislave dri 

doc. PhDr. Ľudovít H&jduk, PhD. 
riaditeľ ŠTÁTNY PEDAGOGICKY ÚSTAV 

BRATISLAVA 

Ing. Monika Hlúšková 
riaditeľka školy 

Za Žiadateľa: 

V I ! II. 



Príloha č.l - Časový harmonogram experimentálneho overovania 

Prípravná fáza: 
marec 2 0 1 7 - m á j 2017 

Realizačná fáza: 
jún 2 0 1 7 - j ú n 2021 

Vyhodnocovacia fáza: 
Priebežné vyhodnocovacie fázy: jún 2018, jún 2019, jún 2020, jún 2021 
Záverečná vyhodnocovacia fáza: september 2021 

Prípravná fáza 
- Propagácia projektu, rozposielanie ponúk pre školy na zapojenie sa do projektu, 
- Výber základných škôl na základe stanovených kritérií realizovaný ŠPÚ, 
- Príprava dohôd so školami o spolupráci v rámci experimentálneho overovania, 
- Výber maximálne dvoch učiteľov anglického jazyka z každej experimentálnej školy, 

ktorí sa zúčastnia školenia v metodike Jolly Phonics a budú učiť postupne od prvých 
ročníkov až po štvrtý ročník. 

Realizačná fáza 
- Odborné vyškolenie učiteľov v metodike Jolly Phonics realizované prostredníctvom 

prezenčnej časti tréningov Jolly Phonics v troch oblastiach Slovenska, a to východné 
Slovensko, stredné Slovensko a západné Slovensko, v štyroch fázach, a to v školení na 
začiatku každého školského roka (2017/2018 až 2020/2021), 

- Distribúcia a odovzdanie materiálu pre každú školu vybranú do experimentálneho 
overovania, 

- Odborné vedenie a podpora vyškolených učiteľov počas výučby anglického jazyka 
metódou Jolly Phonics v školských rokoch 2017/2018 až 2020/2021, 

- Priebežné publikovanie priebehu projektu v odbornej tlači, na webových stránkach 
žiadateľom, 

- Zabezpečenie pravidelného testovania žiakov na konci každého školského roka, 
vyhodnocovanie výsledkov školou na základe metodických pokynov garanta, 

- Priebežné vyhodnocovanie efektivity výučby angličtiny metódou Jolly Phonics 
zabezpečené NÚCEM. 

Vyhodnocovania fáza 
- Testovanie žiakov experimentálnych škôl a kontrolnej skupiny žiakov učiteľmi zaradenými 

do experimentálneho overovania testami zvolenými NÚCEM na konci každého školského 
roka (2017/2018 až 2020/2021) realizované školou na základe metodických pokynov 
garanta, 



^ N Ú C ^ h 0 d n ° C 0 V ^ " — ^ akontrolnej skupmy 

Prezentovanie priebežných výsledkov na Ministerstve školstva, vedy výskumu a šoortu 
Slovenskej republiky žiadateľom, vysKumu a športu 
Záverečné vyhodnotenie všetkých vwlwfl™, 

JoHv Ph y V P O r O V n a n í S i n ý m i m e , ó d a m i anglického jazyka ™ ľ 

ľ š ^ ^ n i ^ x t r f Ä vý?r 
experimentálneho overovania žiadateľom a garantom. ^ ^ 


