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Zmluva

o podmienkach a pravidlách organizácie výkonu výchovno -
jazykového odboru inlingua Nitra, Schurmannova 8, 949 01
v Materskej škole Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká nA, 951 01
uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka.

vzdelávacieho procesu
Nitra, uskutočňovaného
Nitrianske Hrnčiarovce,

Zmluvné strany:

inlingua Nitra
Schurmannova 8
Staré Mesto
94901 Nitra

zastúpená: Lenka De Miguel, Managing Director

a

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Sídlo: Jelenecká 74,951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
zastúpená: PhDr. Katarína Nagyová - starostka obce
IČO: 00611182

uzatvárajú nasledujúcu zmluvu

Čl.1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vzájomná súčinnosť a spolupráca pri výkone výchovno-
vzdelávacieho procesu jazykového odboru inlingua Nitra uskutočňovaného v priestoroch
Materskej školy Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 72A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce.

Čl.2
Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať na princípe partnerstva tak, aby bol
zabezpečený plynulý proces výchovy a vzdelávania.
MŠ prostredníctvom svojich pedagógov oboznámi rodičov, ktorí svojim podpisom na
prihláške dajú súhlas so vzdelávaním ich dieťaťa vo vybranej skupine ajazyku.
Na začiatku školského roka si obidve strany spoločne stanovia základné pravidlá
naplňovania predmetu tejto zmluvy a to:
1. vymedzenie priestoru v MŠ
2. deň a hodinu výučby

- inlingua Nitra, poskytne informácie pedagógom Materskej školy, Jelenecká ....72A,
Nitrianske Hrnčiarovce o všetkých pedagogických a vzdelávacích zámeroch.
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Čl.3
Zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť detí

Inlingua Nitra zaväzuje pedagógov menovaných v článku 4 tejto
zodpovednosti za zdravie a bezpečnosť žiakov.

zmluvy za prebratie
••

ČI.4
Pedagogickí pracovníci

Pedagóg zodpovedný za vyučovanie anglického jazyka: Mgr. Nikoleta Radičová.

Čl.5
Platnosť

Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 1. októbra 2019 do 30. júna 2020

Čl.6
Záverečné ustanovenia

Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, dve vyhotovenia pre obec a jedno vyhotovenie
pre inlingua Nitra.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si jej obsah riadne prečítali aje v súlade s ich vôľou a na znak
toho túto zmluvu podpisujú.

V Nitre: 30.9. 2019


