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I
Ident[fikačne udaie skoly

EDUID školyTypškolyNázovškoly,ČOško,y 100000197

Základná škola

Základná škola

31745041

Adresa školy

UllcaČísloObec Podzáhradná
51                                                                                              | PSČ                           | 82107

Bratislavaipodunajské Bjskupice                             | Kraj                          | Bratislavsqý

Adresa na dodanie digitálneho vybavenia
Mesto dodaniaUlica Základná škola

Podzahľadna                       O bec                          Bľatislava-Podunajské Biskupjce
Čĺslo 51                                              | PSČ                           | 82107

I
ntt ikacrte udaie zriaďOvatel,a

EDUID zriaďovateľaNázovzriaďovateľaTypzriaďovateľa 200000168

Mestská časť Bra(islawa - Podunajské Biskupice
obec, nnesto

Adresa Sídla

Ul'caČ,BloObec Trojičné nárTestie

11                                                                   | PSČ                             | 82561

Bratislava ll                                        | Kraj                           | Bratislavský
I

Kontaktne udaie riadite l'a Ško[y
Meno a priezvisko  |TelefónnečÉlo| Alena Heldová                                    | Riam                         | Alena.Heldova@iedu.sk

+421903 355 337                              | E-mail                     | fajnorova®podzaba.sk

Kontaktné údaje splnomocne ných osôb na ppebľatie digitáfne ho vybave nia
Osoba č. 1
M3no                             1Priezvisko| MIlan Dátum narodenia 10.07.1970

Rapco Telefónne čĺslo +421905519443
Osoba cL 2
Meno                            1Priezvisko| Gabnela Dátum narodenia 22.02.1969

Fainorova Telefiónne číslo +421903781373

Súhm digitálneho
Notebook s uhlopriečkou 15-16"

Konvertibilné zariadenia 2 v 1

Študovňa (zahŕňa 3ks počftač,

Tablety

„Tento projekt sa realizuje vďakô

%IT  E]

vybavenia požadovaného školou v
Notebook s uhlopriečkou 13-14"

Notebooky pre žiakov zo SZP a v HN
monitor, klávesnica, myš)

Operačný systém Windows

podpore z Európskeho socjálneho fondu Ô Eiirópskeho fondu  regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje."

www.esf.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk     www.minedu.sk
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Schválené vybavenie, ktoré bude dodamé 'Škole
*Počty sa môžu líšiť, keďže prebeh]a kontrola Vašej Predobjednávky s údajmi z Auditu digitálnych technológií a z RB (počet
žiakov  počet PZ a OZ  Vami zadané požiadavky v audite, atď.).
Notebook s uhlopriečkou l5-16"               | 4                          | Notebook s uhlopriečkou  l3-14"                                                                        2

Konvertibilné zariadenia 2 v l                   | 1                          | Notebooky pre žiakov zo szp a v HN                                                           0

Študovňa (zahŕňa 3ks počftač, monftor, klávesnica, myš)                                                                                                                                 0

Tablety Počet                       | 31                      | Operačný §ystém  |Wndoue

Záväzne potv rdzujem :

E Škola, za ktorú som odoslal/a Predobjednávku, je financovaná v prevažnej miere (viac ako 50 %) z verejných
zdrojov, t. j. nie z príspevkov rodičov alebo iných komerčných prqmov.

E Zľiaďovateľ bo] s Predobjednávkou oboznámený a súhlasí s jej zaslaním .

E Súhlasím so zhromažďovanĺm , spracovaním a zverejňovanĺm posky(nutých údajov v anonymizovanej forme.

E Údaje, ktoré som pravdivo, presne a úp]ne v žiadosti vyplnil/a.

E
Ško]a, za ktorú som odoslal/a Predobjednávku, uskutočnĺ sebahodnotenie Selfie dvakrát s minimálnou mierou
účasti v term ínoch:

•v obdobíjanuár 2021 -jún 2022 (úvodné sebahodnotenie)
-v období januáaMnisterstvuškols r 2024 - aprn 2024 (záverečné sebahodnotenie)tva,vedy,výskumuašportuSlovenskejrepubliky zašle správy z týchto sebahodnoteni.

Zäväzujem sa k povimosti zabezpečit':

E
označenie digitálnehzriadenie)podľapoškolyaštudijnýchm o vybavenia, budovy školy a študijných miestnosti (v prípade, že riaditeľ požiadal o jejkynovnálepkami,plagátmialogom.Tátopovinnosťoznačeniadigitálnehovybavenia,budovyiestnostítnópočascelejdobytwaniazárukynadodanévybavenie,minimálnevšakdokonca

marca 2024,

E riadnu evidenciu zariadení podľa právnych predpisov ako aj svojich vnútorných predpisov, t. j. zabezpečiť
zaevidovanie zariadení do svojej evidencie majetku,

E= poistenie zariadenĺmarca2024,pričompre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd minimálne do koncatotopoisteniebudeplatnéaúčinnénajneskôrdosiedmychdníodprebratiavybavenia,

E všetky ostatné náležitosti uvedené v dokumente Pľeberací protokol, zverejnenom na webovej stránke NP edrT.

E
Škola, za ktorú som odoslal/a Predobjednávku, uskutoční sebahodnotenie Selfie dvakrát s minimálnou mierou
účasti v term ínoch:

-v období január 2021 -jún 2022 (úvodné sebahodnotenie)
-v obdobĺ januaMnisterstvuškolsár 2024 - aprfl 2024 (záverečné sebahodnotenie)tva,vedy,výskumuašportuSlovenskejrepubliky zašle správy z týchto sebahodnotení.

*Nedodržanie týchto podmienok môže viesť k vyradeniu z NP edrr 1  a 2 a následnému odobratiu digitálneho vybavenia

Poďpisová tabul'ka
Meno a priezvisko riaditeľa Alena Heldová

Dátum •'':`=.    t      :--.!z

Mesto •ĺh'ú,ť-
Pečiatka a podpis
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