Zmluva o spolupráci
uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany:
Mestská knižnica Handlová
Zastúpená:
Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka
Sídlo:
Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová
IČO:
(ďalej len „MsK“)
a
Základná škola, Školská 526/53, Handlová
Zastúpená:
Mgr. Ľudmila Pogádlová, riaditeľka školy
Sídlo:
Školská 526/53, Handlová 972 51
IČO:
31 201 768
(ďalej len „ZŠ“)
(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)
uzavreli spolu túto zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmluva“).
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Nadväzujúc na doterajšiu úspešnú spoluprácu, ponúkajúc a vyuţívajúc najnovšie
teoretické a praktické skúsenosti, rešpektujúc princíp obojstrannej výhodnosti pristupujú
zmluvné strany k uzavretiu tejto Zmluvy za dohodnutých podmienok.

1.

2.
3.

1.

Článok II.
Predmet zmluvy
Predmetom Zmluvy je vzájomná spolupráca medzi MsK a ZŠ za účelom podpory
výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti poskytovania a vyuţívania kniţničnoinformačných sluţieb.
Cieľom Zmluvy je podpora čítania a rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikačných
zručností detí mladšieho školského veku.
Zmluvné strany sa dohodli, ţe vzájomná spolupráca realizovaná na základe tejto Zmluvy
je bezplatná.
Článok III.
Doba trvania zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok IV.
Podmienky spolupráce
MsK sa zaväzuje podporovať a rozvíjať spoluprácu:
1. v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb
a) zabezpečovať neobmedzený prístup všetkým ţiakom a učiteľom školy ku
kniţničnému fondu Mestskej kniţnice prostredníctvom prezenčných a absenčných
výpoţičiek,
b) pomáhať ţiakom a učiteľom školy pri vyuţívaní kniţničných zdrojov,

c) poskytovať odbornú knihovnícku pomoc pri vyhľadávaní literatúry na tematické
poţiadavky, pri príprave referátov, školských projektov,
d) pri akvizícii kniţničného fondu prihliadať na potreby a poţiadavky školy, analyzovať
potreby školskej komunity a patrične na to podľa moţnosti reagovať. Kniţničný fond
dopĺňať o doplnkové čítanie v súlade s učebnými osnovami
2.

v oblasti prípravy a realizácie kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí
a) pravidelne organizovať a realizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia súvisiace
s poslaním kniţnice, tematické, literárne, čitateľské podujatia; besedy so
spisovateľmi, besedy o knihách, hlasné, tiché a záţitkové čítanie, rozvíjanie
schopnosti čítať s porozumením a samostatnej práce ţiakov s literárnym textom,
dramatizácia textov, literárne a výtvarné tvorivé dielne, súťaţe,
b) aktívne sa zúčastňovať na seminároch, konferenciách a iných podujatiach
organizovaných jednou zo zúčastnených strán, ak pôjde o tematiku blízku druhej
strane,
c) spolupracovať v oblasti propagácie a vzájomnej projektovej činnosti.

3.

poplatky za služby
a) všetky deti do 15 rokov budú mať zápis do kniţnice zdarma (neplatí to na sankčné
poplatky: upomienky, strata preukazu, poškodenie knihy...),
b) všetky kniţnično-informačné a kultúrno-výchovné sluţby poskytne kniţnica
bezplatne v súlade s Kniţničným a výpoţičným poriadkom a Cenníkom sluţieb.

Škola sa zaväzuje podporovať a rozvíjať spoluprácu:
a) umoţňovať jednotlivým triedam pod vedením vyučujúcich návštevu kniţnice počas
vyučovacieho procesu na podujatia tematicky súvisiace s výchovno-vzdelávacím
procesom,
b) zaraďovať do učebného plánu návštevu kniţnice (literárne hodiny a informatické
hodiny),
c) podporovať a podnecovať ţiakov k individuálnej návšteve kniţnice zadávaním úloh,
ktoré vyţadujú prácu s knihou, vyhľadávanie a spracúvanie informácií (referáty,
projekty),
d) podporovať doplnkové čítanie,
e) aktívne sa zúčastňovať na seminároch, konferenciách a iných podujatiach
organizovaných jednou zo zúčastnených strán, ak pôjde o tematiku blízku druhej
strane,
f) spolupracovať v oblasti propagácie a vzájomnej projektovej činnosti.

3.

Článok V.
Osobitné ustanovenia
Za ţiakov ZŠ sú zodpovední pedagógovia ZŠ
Ţiaci ZŠ sú v priestoroch MsK povinní dodrţiavať školský poriadok a rešpektovať
Kniţničný a výpoţičný poriadok MsK.
ZŠ je zodpovedná za škodu, ktorú spôsobia na majetku MsK ţiaci a učitelia ZŠ

1.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená dvojmo, kaţdá zmluvná strana dostane jeden originál.

1.
2.

2.
3.

4.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy môţu byť uzavreté písomnou formou po odsúhlasení
obidvomi zmluvnými stranami
Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a je v súlade s §5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle školy http://zsskolska.sk/. Zverejnenie na webovom sídle školy uskutoční škola v
nasledujúci deň po podpise oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, ţe zmluvu uzavreli slobodne, váţne a bez omylu,
nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali,
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali.

V Handlovej dňa 3.9.2018

Za MsK Handlová:

...............................................................
Mgr. Daniela Mikulášová
riaditeľka MsK Handlová

V Košiciach dna 12.4.2011

Za ZŠ Školská 526/53 Handlová:

..........................................................
Mgr. Ľudmila Pogádlová
riaditeľka ZŠ Školská 526/53 Handlová

