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DOHODA O SPOLUPRÁCI 

 

MAP vzdělávání ORP Šumperk 

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000346 

 

My, členové Partnerství MAP vzdělávání ORP Šumperk, vytváříme širokou platformu 

spolupracujících subjektů, která vyplývá ze společného přesvědčení, že tvorba komplexního 

dokumentu MAP poukazuje na konkrétní potřeby regionálního školství na území ORP 

Šumperk, ale také podporuje aktivní spolupráci ředitelů a vedení škol se zřizovateli, městem 

Šumperk, Olomouckým krajem i skupinami neformálního vzdělávání, rodiči a žáky. MAP 

vzdělávání ORP Šumperk je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání 

dětí a žáků do 15 let. Podstatou projektu je rozvíjet v našich školách motivující kulturu 

zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka, učitele a na trvalý pedagogický rozvoj 

celé školy. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, ale 

 i zájmového a neformálního vzdělávání.  

 

Veškeré činnosti jsou vykonávány v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky 

a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky v období 

2015-2020.  

 

Článek 1 

Zásady spolupráce 

 

1. Schválení Dohody o spolupráci vytváří prostor pro vzájemnou spolupráci a koordinaci 

všech zúčastněných stran při vytváření a realizaci komplexních strategií rozvoje 

vzdělávání na území ORP Šumperk. 

2. Strukturu a konkrétní složení partnerství je tvořeno zřizovateli škol a dalšího 

vzdělávání, škol a jejich poskytovateli, včetně zapojení veřejnosti , tj. uživateli 

vzdělávání (děti a žáci). Zásady komunikace s dotčenou veřejností objasňuje 

zpracovaná Komunikační strategie.  
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3. Realizátor projektu, MAS Šumperský venkov, z.s., zapojí partnery do vytváření plánů 

tak, že bude realizovat jednu nebo více z uvedených aktivit po oboustranné dohodě 

s partnery a to v souladu s platnými právními předpisy: 

- pravidelné informování, např. zasíláním informačního materiálu, 

- aktivním informováním na společných nebo individuálních jednáních, 

- konzultováním, tj. sběrem a vypořádáním jejich připomínek, zjišťováním jejich 

postojů a stanovisek k jednotlivým částem vznikajícího MAP a k finálnímu plánu, 

- zapojí jejich zástupce do pracovních skupin nebo Řídícího výboru, aby se mohli 

přímo podílet na vytváření návrhů v MAP. 

4. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti, písemném či ústním potvrzení.  

U vybraných škol a zřizovatelů bylo zapojení se do aktivit spojených s realizací 

projektu MAP dohodnuto ještě před samotnou realizací projektu. 

 

Článek 2 

Oblasti spolupráce 

 

1. Spolupráce se zaměřuje na všechny oblasti realizace strategií rozvoje vzdělávání, 

zejména ale na oblast předškolního vzdělávání, inkluze a zvyšování čtenářské a 

matematické gramotnosti, dále na rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, 

kariérové poradenství, investice do rozvoje kapacit škol. Dané oblasti jsou rozčleněny 

do jednotlivých pracovních skupin a zúčastnění hodlají spolupracovat a sdílet 

informace o průběhu a výsledcích aktivit. 

2. Zvláštní pozornost je věnována podpoře subjektů zabývajících se formálním 

vzděláváním, dále subjektů poskytujících služby v oblasti vzdělávání neformálního, 

případně služby na vzdělávací aktivity navazující či s nimi související jako jsou např. 

programy sociálního začleňování.  

3. Partnerství MAP vzdělávání ORP Šumperk je řízeno Řídícím výborem MAP, 

složeným zejména z vybraných oborových zástupců členů Partnerství.  

4. Řídící výbor určuje strukturu Partnerství MAP, svolává jednání Partnerství MAP, 

vyžaduje si pravdivé informace o výstupech činnosti Partnerství a jeho pracovních 
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skupin, zajišťuje prezentaci výstupů veřejnosti, komunikuje s krajskou platformou 

KAP, především pak schvaluje Strategický rámec MAP a Akční plán MAP. 

5. O výstupech činnosti Partnerství MAP bude prostřednictvím krajského zástupce 

v Řídícím výboru MAP ORP Šumperk pravidelně informován zástupce Olomouckého 

kraje. 

6. Všechny strany umožní, dle možností využití, svého technického zázemí pro setkávání 

Partnerství MAP ORP Šumperk a jeho pracovních skupin, případně pořádání 

tematických workshopů či seminářů. 

 

Článek 3 

Ustanovení společná a závěrečná 

 

1. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou všechny strany nakládat v souladu 

s platnými právními předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně. 

2. Dohoda o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem schválení 

Partnerstvím MAP. Dohoda o spolupráci pozbývá platnosti s ukončením aktivit 

Partnerství MAP vzdělávání ORP Šumperk. 

3. Školy, které nebudou zapojeny přímo do projektu MAP, nebudou vyloučeny z dalších 

možností podpory formou šablon ani z jiných výzev OP VVV. Upozorňujeme však na 

to, že podmínkou realizace investičních projektů škol z IROP/OP PPR je soulad 

předkládaného projektu se schváleným Strategickým rámcem MAP do roku 2023 (tato 

podmínka neplatí pro oblast předškolního vzdělávání a investice do inkluzivního 

vzdělávání). 

 

 

Přijato 1. 4. 2016 v Šumperku. 

 

        Mgr. Ivana Hanáková 

  

        


