D odatok č. 1
k Zmluve o vzájom nej spolupráci (ďalej len „zm luva") zo dňa 15. 2. 2016 (ďalej len
„dodatok č. 1")
uzatvorený medzi:
1. Jazyková škola
sídlo: V eľká okružná 24, 010 01 Žilina
štatutár: PhDr. M iroslava Gajdošová, riaditeľka
IČO: 00215597
D IČ :2020671785
číslo účtu: IBAN Sk 84 8180 0000 0070 00483331
zriaďovateľ: Žilinským sam osprávny kraj
(ďalej len „JŠ“)
a
2. Bilingválne gym názium M ilana Hodžu
sídlo: Kom enského 215, 038 52 Sučany
štatutár: RNDr. Vasil Dorovský
IČO: 00627844
D I Č :2021469725
zriaďovateľ: Okresný úrad Žilina
(ďalej len „B G M H “ )

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení D odatku č. 1 k Zm luve o vzájomnej spolupráci
uzatvorenej dňa 15.2.2016 (ďalej len zmluva) v tomto znení:
ČI. III. Práva a povinnosti zm luvných strán bod 2 sa mení nasledovne:
Jazyková škola v Žiline uzná m aturitnú skúšku z anglického jazyka a literatúry na jazykovej
úrovni C1 vykonanú na BGM H ako základnú štátnu jazykovú skúšku na jazykovej úrovni B2
za podm ienok uvedených v tom to odseku ďalej. Podľa skúšobného poriadku pre štátne
jazykové skúšky sa skladá z písomnej a ústnej časti. Jazyková škola vystaví vysvedčenie
o základnej štátnej skúške na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
(SERR). Podm ienkou je vykonanie externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka na
jazykovej úrovni C1 na 50% a viac a zároveň vykonanie ústnej form y internej časti maturitnej
skúšky z anglického jazyka a literatúry s prospechom stupeň 3 - dobrý alebo lepším.

II.
Záverečné ustanovenia.
Ostatné ustanovenia zm luvy sa nem enia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma
zmluvnými stranami.
Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zm luvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozum eli jeho obsahu a na znak
toho ho podpísali.
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