
MEMORANDUM

o spolupráci pri realizovaní vzdelávacieho programu Roots 8. Shoots Slovakia

medzi nasledovnými stranami:

Poskytovateľ (vzdelávacích služieb):

Green Foundation, nadácia

sídlo: Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava
štatutárny orgán: Alexandra Korobová, správkyňa
Ičo: 50102281

(„ďalej ako „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľ (vzdelávacích služieb):

Základná škola

sídlo: Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán: Megr. Slavomír Ďurčo, riaditeľ školyIčo: 37861221

(ďalej ako „Spolupracujúci subjekt“)

(Prijímateľ a Spolupracujúci subjekt spoločne ďalej ako „strany memoranda“)

Preambula

Memorandum sa vzťahuje na spoluprácu medzi vyššie uvedenými subjektami v školskom
roku 2022/2023. Spolupráca subjektov na vzdelávacom programe Roots 8. Shoots Slovakia
(ďalej ako „RAS SK“) vznikla na základe dobrovoľnosti a slobodnej vôle strán memoranda, s
vedomím si (nižšie uvedených) záväzkov, vyplývajúcich z pravidiel programu, ktoré tým na
seba oba subjekty preberajú a vyhlasujú, že sú pripravení ich riadne a včas plniť.



Pravidlá programu

1. Nadácia Green Foundation (ďalej ako „GF“, národný koordinátor programu)

poskytuje škole zdarma metodickú, finančnú a programovú podporu:

© Základná metodická podpora zahíňa:

o Metodické materiály pre pedagógov (príručka a ďalšie materiály na školení),

o Školenie pre pedagógov/školských koordinátorov programu?, vdvoch

samostatných vzdelávacích blokoch (celkom 50 hod.)?,

o Pravidelné konzultácie so zástupcom programu RAS SK (regionálnym

koordinátorom),

© Finančná podpora predstavuje tzv. "minigrant" v hodnote 400 Eur, ktorý získajú žiaci

v prvom ročníku programu po úspešnej obhajobe projektového zámeru. Minigrant sa

vzťahuje výhradne na realizáciu daného žiackeho projektu v miestnej komunite.

Programová podpora umožňuje školám zúčastniť sa na sprievodných aktivitách programu

RAS SK (napr. medzinárodné online kampane, konferencie a ďalšie)

2. Škola sa zaväzuje:

« Aktívne spolupracovať s poskytovateľom (nadácia Green Foundation) a príslušnou

partnerskou organizáciou — „regionálnym koordinátorom“ (viz info v prílohe) za

účelom implementácie vzdelávacieho programu na škole,

e« Vytvoriť pozíciu tzv. školského koordinátora Roots 8. Shoots, zodpovedného za

implementáciu programu na škole,

« V požadovaných, vopred dohodnutých termínoch, odovzdávať všetky vyžiadané

materiály (viď. príloha č. 2), relevantné v rámci programovej administratívy,

« Vedenie školy sa zaväzuje vychádzať v ústrety pedagógom pri implementácii

programu RAS SK do aktivít školy a zo svojej pozície je im nápomocné v maximálnej

možnej miere:ada1 Školenie sa vzťahuje primárne na pozíciu školského koordinátora, zodpovedného za implementáciu programu

na škole. Účasť na školení je s ohľadom na jeho ciele a povahu programu povinná (2 x 20 hod. prezenčne a 10

hod. distančne).
2 Termíny budú upresnené v priebehu ročníka, po dohode s pedagógmi.



o Uvoľňuje školského koordinátora (prípadné ďalších spolupracujúcich
pedagógov) na uvedené školenia programu,

o Uvoľňuje príslušných pedagógov a žiacky tím z vyučovania - za účelom
prípravy, realizácie či prezentácie daného komunitného projektu, g

Umožňuje žiakom a pedagógom zúčastniť sa Žiackej konferencii v rámcio

programu R8.S SK (termín bude upresnený min. 3 mesiace vopred).

3. Každá zo strán má právo ukončiť spoluprácu bez udania dôvodu, avšak iba po
písomnom upovedomení vopred, najneskôr 2 mesiace pred plánovaným ukončením
vzťahu.

Záverečné ustanovenia

© Žiadnazaktivít, metodických výstupovči finančných prostriedkov na podporu
realizácie žiackeho projektu nie je právne nárokovateľná.

» Zúčastnené strany sa zaväzujú informovať o vzájomných vzťahoch a aktivitách v

zmysle dobrých mravov a objektivity.
© Pri vizuálnych výstupoch používajú všetky logá uvedenév prílohe č.1.

Prílohy

roO[s Shoots



2. Výstupy školy v súvislosti s programom RAS SK

© Projektový zámer (viď. jednoduchý vzorový formulár v príručke) + prezentácia

komunitného projektu (žiakmi) pred odbornou komisiou (zástupca samosprávy,

nadácie Green Foundation, miestnej komunity a ďalších relevantných aktérov),

© Žiacky komunitný projekt Roots 8 Shoots Slovakia na vybranú relevantnú tému

v oblasti udržateľného rozvoja,

© Záverečná správa a rozpočet k žiackemu projektu (vyplnenie jednoduchého

vzorového formulára — max. mesiac po ukončení projektu):

© Účasťaprezentácia žiakov na celonárodnej Žiackej konferencii programu „Uplietli

sme to spolu“,

© Mediálne a PR výstupy podľa vlastného uváženia: napr. FB Fanpage k žiackemu

projektu, články v lokálnych médiách, reportáž o žiackom projekteai.

Podpisy strán memoranda

Za Poskytovateľa:
Za Spolupracujúci subjekt:

14 SEP. 2022
V Komárne ,dňa.



Green Foundation, nadácia
Búdková cesta 22, 811 04
Bratislava, Slovensko

Súhlas so spracovaním osobných údajov

vzmysle $14 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Názov pracoviska (školy): Základná škola, Ul.pohraničná 9, 945 01 Komárno

Menoapriezvisko (riaditeľa školy): Mgr. Slavomír Ďurčo

týmto dávam súhlas nadácii Green Foundation (IČO: 50102281, ďalej ako „GF“) na:

- spracovanie osobných údajov žiakov zapojených do programu Roots 8 Shoots Slovakia, uvedených

v prihláške, prezenčnej listine a v ďalších dokumentoch GF, ktoré poskytnem na účely finančného výkazníctva,

zaradenia do e-mailového adresára a adresára newslettra, ako aj na tvorbu PR výstupov programu Roots a

Shoots Slovakia. Beriem na vedomie, že osobné údaje môžu byť na požiadanie anonymizované, a to predtým,

ako sa zdieľajú s treťou stranou,

- vyhotovenie fotografií a videí pre nadáciu GF. Súhlasím aj so spracovaním a šírením fotografií a videí na účely

PR na internetovej stránke GF, v elektronických a tlačených materiáloch a publikáciách GF, či internetových

stránkach partnerov organizácie, ktoré sú verejne prístupné. Tento súhlas môže byť zrušený kedykoľvek.

Povinné informovanie:

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri

spracúvaní osobných údajov a © voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(všeobecné nariadenie © ochrane údajov) a zákonom SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon © ochrane osobných údajov“).

Som si vedomý svojich práv, ktoré v $ 19 až $ 30 zákona © ochrane osobných údajov upravujú povinnosti

prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Vyhlásenie:

Svojím podpisom vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so všetkými informáciami uvedenými

v tomto dokumente a to hlavne 8 19 až $ 30 zákona © ochrane osobných údajov, tieto informácie sú pre

mňa zrozumiteľné a ich obsahu som porozumel/a. Na znak porozumenia udeľujem vlastnoručný podpis.

Dátum: 14.09.2022

vlastnoručný podpis


