
SMLOUVA 0 SPOLUPRACI

mezi

Zzikladni ‘ékolou (Iern0§ice, pfispévkovou organizaci
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WELCOME ON BOARD, z.s.



Zéklavdni §kola Cervno§ice, pfispévkové organizaoe, 16:‘; (313 s5 158,'se si<{1em}’<>d §1<<>1<>u
447, Cerno§ice, PSC: 252 28, zapsané v obchodn1m_re_1stnku vedenem _Mestskym soudem
v Praze, oddil Pr, vloika 1131, zastoupené Mgr. Ludm1lou Zhoufovou, redrtelkou
(déle jen ,,Zaikladni §kola Cern0§ice“)

a

WELCOME ON BOARD, z.s., IC:05190975, se sidlem Ivana Olbrachta 1904, 288 02
Nymburk, spolek zaloienjl dle zékona 6. 89/2012, Sb., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi, zastoupenv Ivanou Blahovcovou, pfedsedou spolku
(déle jen ,,WELCOME ON BOARD“)

(Zékladni ékola Cemoéice a WELCOME ON BOARD spoleéné déle téi jako "Smluvni
strany" nebo jednotlivé téi jako ,,Smluvni strana“)

uzaviraji ve smyslu ustanoveni § 1746 odst. 2 zék. 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, v
platném znéni (déle jen ,,ObEZ“) tuto:

smlouvu 0 spoluprzici
(déle jen ,,Sml0uva“)

Clének 1
Zékladni ustanoveni

1. Zékladni ékola Cemoéice je prispévkovou organizaci, jejimi pfedmétem éinnosti je vvuka
a v}"chova Zékfi v oblasti zékladniho ékolstvi pro povinnou §kolni dochézku a provzidéni
kurzfi a §koleni. - »

2. WELCOME ON BOARD je préwnickou osobou, podporujici a populafizujici anglickv
jazyk pro déti a mlédei.

3. Pfedmétem této Smlouvy je:

a) zévazek WELCOME ON BOARD zajistit pro Zékladni ékolu Cerno§ice lektora pro
v3’/uku vybranvch povimqj/ch pfedmétfi vyuéovaci metodou ,,CLIL“ (integrované

_ _. vvuka pfedmétu a ciziho jazyka - ,,content and language integrated learning“)
v anglickém jazyce v rozsahu 4 hod./tydné v rémci ékolniho roku 2016/2017;

b) zévazek WELCOME ON BOARD poskytnout za fiéelem naplnéni pfedmétu smlouvy
dle pism. a) tohoto odstavce souéinnost pfi zaji§téni da1§fl1o pedagogického
pracovnika se vzdélémim pro vvuku na prvnim stupni zékladni ékoly dle platnych
prévnich pfedpisfi v pripadé, ie lektor dle pism. a) tohoto odstavce nebude splfiovat
tyto zé.kom1é podminky
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Clzinek II
Préva a povinnosti WELCOME ON BOARD

WELCOME ON BOARD se zavazuje lektora vybrat s odbornou pééi, fédné jej proékolit a
postupovat ve shodé s rozunmjlmi pokyny Zékladni ékoly Cemo§ice.

WELCOME ON BOARD sdéli Zékladni §ko1e Cernoéice nezbytné fidaje, které se
dozvédéla v souvislosti s plnénim svvch povimosti a které s timto plnénim souvisi.

WELCOME ON BOARD je pOViI‘11’1& zdriet se pfi vykonu éinnosti jakéhokoli jednéni,
které by bylo v rozporu se zéjmy Zékladni §ko1y Cernoéice a jejich iéldl.

WELCOME ON BOARD se zavazuje poéinat si pfi plnéni této Smlouvy tak, aby
nedochézelo ke fikodém na dobrém jménu Zékladni §koly Cemoéice. Zjisti-li, Ze takovéto
§koda hrozi nebo jii byla zpfisobena, at’ ui z jakjlchkoliv priéin, oznémi tuto skuteénost
bez zbyteéného odkladu Zékladni §kole Cernoéice.

WELCOME ON BOARD se zavazuje plnit povinnosti uvedené vtéto Smlouvé
bezuiplatné.

Clének III v
Praiva a povinnosti Zfikladni §k0ly Cerno§ice

Zékladni ékola Cernoéice umoini WELCOME ON BOARD pfistup ke v§em informacim
nezbytnjnn k fédnému phméni Smlouvy. Zékladni ékola Cernoéice se zavazuje poskytnout
WELCOME ON BOARD i daléi potfebnou souéinnost. Timto nej sou dotéeny povinnosti
dle ustanoveni zékona 0 ochrané osobnich 1'1daji’1.

Zékladni ékola Cernoéice obstaré a WELCOME ON BOARD sdéli fidaje nezbytné k
plnéni jejich povinnosti. < "

Zéldadni §ko1a Cernoéice mé preivo lektora dle El. I odst. 3 pism. a) této Smlouvy, pfip. i
pedagogického pracovnika specifikovaného v 61. I odst. 3 pism. b) této Smlouvy, které
WELCOME AND BOARD nabidne kzajiéténi vvuky v rémci metody ,,CLIL“ i bez
udéni dfivodfi odmitnout jako nevhodného pro pfedmétnou éinnost.

Pro vyuku nepovinnych pfedmétfi, kter3'/ch se iéici fiéastnici se vvuky vrémci metody
,,CLIL“ zfiéastfiuji dobrovolné, se Zékladni §ko1a Cernoéiee zavazuje poskytnout vhodné
a odpovidajici prostory k vyuce ciziho jazyka v rémci ZS Cernofiice.
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Clzinek IV
V!Dalsl ujednsini

1. Vyruka vybranych povinnych pfedmétfi probihajici vyuéovaci metodou ,,CLIL“
v anglickém jazyce je plné v kompetenci Zakladni skoly Cemosice.

i 2. Lektor dle 61. I odst. 3 pism. a) této Smlouvy, pfip. i pedagogicky pracovnik specifikovanv
v El. I odst. 3 pism. b) této Smlouvy budou ve smluvnim vztahu se Zékladni skolou
Cemosice, a to dle zakoniku prace a dalsich platnych praivnich pfedpisfi. Odméfiovani
lektora, prip. i pedagogického pracovnika specifikovaného v él. I odst. 3 pism. b) této
Smlouvy bude probihat z finanénich zdrojfi ziskanych Zakladni skolou Cernosice.

3. Lektor zajistény“ WELCOME ON BOARD musi byt anglickj/m rodilym mluvéim nebo
cizincem s praktickou i teoretickou znalosti angliétiny na firovni rodilého mluvéiho
(véetné absence neanglického pfizvuku), ktery ma dostateéné odbomé a pedagogické
znalosti potfebné k vedeni vvuky na prvnim stupni zakladni skoly v ramci metody
,,CLIL“. Lektor povede vyuku v rozsahu El. I odst. 3 pism. a) této Smlouvy.

Clének v
Trvaini smlouvy

Tato Smlouva je uzavirana na dobu uréitou do 30.6.2017 s tim, is pokud nedojde do 30.5.
pfislusného kalendainiho roku nékterou ze Smluvnich stran k doruéeni pisemného sdéleni, fie
potvrzuje ukonéeni Smlouvy, prodluiuje se doba trvéni Smlouvy 0 dal§i rok (poéinaje 1.7.
pfislusného roku). Takovvto zpfisob prodlouieni doby trvani Smlouvy je moin)? opakované.

Clanek v1 V -
Zévéreénzi ustanoveni

1. Tato Smlouva je sepséna ve 2 vyhotovenich, z nichi kaida ze Smluvnich stran obdrii pfi
jejim podpisu po jednom z nich.

2. Tato Smlouva vstupuje vplatnost a Liéimiost dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi
stranami.

3. Pravni vztahy touto Smlouvou bliie neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obc":Z a
pfipadné dalsimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

4. Jakékoli zmény oi doplnéni této Smlouvy je moiné einit V3’/hradné formou pisemnych
éislovanj/ch dodatkfi podepsanych obéma Smluvnimi stranami. To plati i pro zménu
tohoto élanku.
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5. Smluvni strany prohlasuj i, ie si tuto Smlouvu radné pfeéetly, jejimu obsahu porozumély, s
timto obsahem souhlasi a is tuto Smlouvu neuzaviraji v tisni za napadné nevvhodnvch
podminek, coi stvrzuji svjrmi niie pfipojenjfmi vlastnoruénimi podpisy.

6. WELCOME ON BOARD bere na védomi a souhlasi, ie Smlouva mfiie by’/t zvefejnéna.

v Cemosicich dne 21. zéfi 2016
> A - ‘ I R1 I .1

, ,

; /3 / , .' C -

Mgr. Ludmila Z3l0llf0\/ii Ivan Blahovcové
Zzikladni §kola Cernosice, pi"isp. org. WELCOME ON BOARD, z.s.
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