Zmluva o vzdelávacej spolupráci
uzatvorená pod a § 269 ods. 2 zákona
. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
( alej len „zmluva“)
medzi
SSŠ British International School Bratislava
so sídlom: J. Valaš ana Dolinského 2121/1,
841 01 Bratislava,
I O: 307 953 71
konajúcou prostredníctvom: Wendi Ellis, riadite ka
( alej len „BISB“)
a
Mestskou as ou Bratislava-Dúbravka
so sídlom: atevná . 2, 844 02 Bratislava
I O: 00603 406
DI : 2020919120
konajúcou prostredníctvom: Ing. Ján Sandtner – starosta
( alej len „M Dúbravka“)
(BISB a M

Dúbravka

alej spolu aj „zmluvné strany“ a jednotlivo tie

„zmluvná strana“)

l. I.
Predmet zmluvy
Touto zmluvou sa BISB zaväzuje za ni šie uvedených podmienok podporova
úrovni.

vzdelávanie na miestnej

l. II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

2.

3.

BISB sa zaväzuje podporova vzdelávanie na miestnej úrovni poskytnutím odborných znalostí a asu
jej u ite ov. BISB navrhuje stretáva sa s lenmi komisie zriadenej k tomuto ú elu dvakrát do roka,
aby urobili analýzu u ito nosti poskytnutej pomoci a rozvíjali plány pretrvávajúcej podpory. Cie om
týchto stretnutí bude zabezpe i , aby u itelia BISB spolupracovali s miestnymi materskými školami
za ú elom zdie ania skúseností z pedagogiky a osved ených postupov u ebných osnov Ve kej
Británie. Konkrétny návrh vzdelávacích aktivít je prílohou .1, ktorá je neoddelite nou sú as ou tejto
zmluvy.
BISB ponúkne trojro né štipendiá pre tri deti do materskej školy (vek 3 roky pred 1. septembrom
daného roka); výraznú z avu v prípade zotrvania v BISB, napr. 10- 25 % z poplatkov v závislosti od
akademických výsledkov. Neoddelite nou sú as ou zmluvy sú aj podmienky výberového konania
na štipendiá – príloha . 2.
BISB navrhuje 5 ro ný cyklus, po ktorom sa preskúma ako sa bude pokra ova
alej v tejto
spolupráci.

	
  
l. III.
Závere né ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Práva a povinnosti zmluvných strán pod a tejto zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto
zmluve sa alej spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a alšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v anglickom a slovenskom jazyku, po jednom pre
ka dú zmluvnú stranu. V prípade rozporov medzi anglickým a slovenským znením je rozhodujúce
slovenské znenie zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, e túto zmluvu uzatvárajú pod a svojej skuto nej a slobodnej vôle a
bez obmedzenia svojej zmluvnej slobody.
Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy a vyhlasujú, e zmluvu neuzatvorili za
nevýhodných podmienok ani pod tlakom, o potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave, d a ..............................................

Súkromná spojená škola British International
School Bratislava

Wendy Ellis, riadite ka školy / Principal
BISB / the BISB

V Bratislave, d a...........................................

Mestská

as

Bratislava-Dúbravka

Ing. Ján Sandtner, starosta/Mayor

Príloha

. 1 -Konkrétny návrh vzdelávacích aktivít

VZDELÁVACIE ROZHRANIA
V spolupráci s komunitou Dúbravky by British International School (BISB) rada poskytla mestskej asti
Dúbravka nasledovné:
1) Tri vo né miesta od MŠ a po ukon enie prvého ro níka.
2) BISB má záujem o podporu vytvorenia novej spojenej materskej školy s vyu ovacím jazykom
slovenským.
3)
iadosti o štipendium a vo né miesta v materskej škole spravované a rozde ované mestskou
as ou Dúbravka na základe jej kritérií pred kone ným výberom zo strany BISB. Program pre
prácu s materskou školou z Dúbravky v priebehu školského roka v oblasti:
a) Spolo ného programu o britskej pedagogike
•

Spolo né semináre

•

Modelové situácie z praxe

•
Kou ovanie a mentorovanie
b) Pozorovanie, hodnotenie a spätná väzba v triedach BISB škôlky (Nursery) a prípravnom ro níku
(Reception).
c) Pozorovanie sa uskuto ní raz za mesiac bu v slovenskej škole alebo BISB pod a rozvrhu.
•

Metódy výu by a u enia

•

Metodológia participácie študentov

•
Pou ívanie po íta ovej techniky v triedach
d) Návrhy a vytvorenie slovenskej triedy.
MESIAC

INNOS

December

Prezentácia teórie o BISB metóde výu by detí v materskej škole. Prezentácia
sa uskuto ní v poobed ajších hodinách alebo cez víkend.
Pozorovanie slovenskými u ite mi v materskej škole /prípravnom
ro níku BISB
Pozorovanie slovenskými u ite mi v materskej škole / prípravnom
ro níku BISB.

Január

Vytvorenie triedy spôsobom BISB.

Október
November

Marec

Pozorovanie BISB v materskej škole s vyu ovacím jazykom slovenským
/ prípravnom ro níku
Pozorovanie BISB v materskej škole s vyu ovacím jazykom slovenským
/ prípravnom ro níku.

Apríl

Hodnotenie zistení BISB a návrhy

Máj

Implementácia návrhov

Jún

Implementácia návrhov

Jún

Hodnotenie za ú asti všetkých zú astnených strán.

Február

Príloha

. 2: Podmienky na prijatie do materskej školy na BISB, na základe vzdelávacej dohody s MČ

Dúbravka:	
  

1) Požadovaný vek dieťaťa pri nástupe do BISB sú dovŕšené 3 roky pred 1. 9. daného roka
2) Dieťa musí byť úplne odučené od plienok
3) Dieťa nemusí mať žiadnu znalosť anglického jazyka.
4) Deti budu prijaté na trojročné štipendium (MŠ, prípravka a 1. Ročník*)
5) BISB si vyhradzuje právo zrušiť štipendium v prípade, že dieťa nebude dodržiavať školský kódex správania sa,
školské pravidlá a predpisy
6) BISB si vyhradzuje právo zrušiť štipendium ak dieťa/rodina nebudú dodržiavať pravidlá pre dodržiavanie
školskej dochádzky (s osobitným dôrazom na príchod a odchod zo školy, rozpis prázdnin)
7) Proces prijímacieho konania riadený MČ Dúbravka má byť ukončený najneskôr 30. apríla daného roka
8) Prihlášky by mali byť BISB predložené na konečné schválenie najneskôr do 15. mája.
9) Konečné prijatie BISB potvrdí najneskôr do 30. mája.
10) Ak sa do 15. mája neprihlási žiadny uchádzač, štipendium nie je možné preniesť do nasledujúceho roku.
11) Rodičia detí, ktoré sa uchádzajú o štipendium musia spolu s prihláškou taktiež priložiť motivačný list, kde
uvedú dôvody, prečo sa o štipendium uchádzajú.
12) Rodičia by mali spĺňať finančné požiadavky – poskytnúť škole daňové priznanie oboch rodičov a/alebo
potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov (ak sú zamestnaní) za posledné tri roky, kde sa preukážu, že si
nemôžu dovoliť platiť školné – najneskôr do 15. mája.
Požiadavky na kandidátov do materskej školy
• Slovenské občianstvo.
• Nie sú terajšími študentmi BISB.
• Trvalé bydlisko rodičov a dieťaťa v MČ Dúbravka je najmenej 5 rokov.
• Rodina súhlasí s dodržiavaním pravidiel ohľadom školskej dochádzky (s osobitným dôrazom na príchod a
odchod zo školy a rozpis prázdnin)
MČ Dúbravka vytvorí osobitnú komisiu na posudzovanie prihlášok.
*1. Ročník / deti nastupujú do 1. Ročníka v BISB „o rok skôr“ ako v slovenskom vzdelávacom systéme, t.j. už pri
dovŕšení veku 5 rokov pred 1. 9. Daného roka
Základné informácie o škole:
Nord Anglia Education Group založila Britskú medzinárodnú školu v Bratislave v roku 1997.
Škola má vo svojej organizačnej štruktúre aj materskú školu, základnú školu a gymnázium. Školu navštevujú deti od 3
– 18 rokov.
Na škole sa vyučuje podľa anglických učebných osnov a všetky predmety sú v angličtine.
Učitelia sú kvalifikovaní odborníci z Veľkej Británie, Spojených štátov amerických, Austrálie a Slovenska.
Nord Anglia Education Group vlastní ďalšie školy v Budapešti, Šangaji, Abu Dhabi, Prahe, Varšave, Pekingu a
Lausanne.
Školský rok začína v septembri a končí v júni. V júli a v auguste je škola zavretá. Ďalšie prázdniny sú v októbri,
decembri, februári a apríli. Presný rozpis prázdnin na ďalší školský rok, je školou zverejnený vždy v apríli daného roku.
Oproti slovenským školám má Britská medzinárodná škola navyše prázdniny v celkovom objeme 15 týždňov. (navyše
je týždeň v októbri, 3 týždne cez Vianoce, cca 2 týždne počas Veľkej noci)
Počas prázdnin je škola aj materská škola zavretá.
Vyučovanie sa začína o 8:15 a končí o 14:45. Deti si treba vyzdvihnúť najneskôr do 15:00.
Školský klub detí nie je k dispozícii.
Úplné informácie o škole sú zverejnené na stránke: www.bis.sk

