Důvodová zpráva k Dohodě o spolupráci
Předkládaná Dohoda o spolupráci vznikla v rámci realizace projektu „Místní akční plán ORP
Kraslice“
v území
správního
obvodu
ORP
Kraslice
(reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000045). Místní akční plány (dále MAP) jsou financované
z Prioritní osy č. 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Řešená území v těchto
projektech jsou území správního obvodu obcí s rozšířenou působností. Vymezení území a
nositele projektu MAS Sokolovsko o.p.s., schválila Regionální stálá konference Karlovarského
kraje na svém zasedání dne 6. 11. 2015.
Projekt „MAP ORP Kraslice“ je realizován od 1. 4. 2016, ukončení projektu je plánováno na
30. 11. 2017.
Projekt „MAP ORP Kraslice“ je součástí akce KLIMA (kultura učení, leadership, inkluze,
mentoring, aktivizační formy výuky). Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělání dětí a žáků do 15 let na správním území obce s rozšířenou působností Kraslice. Cílem
je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních
místních relevantních aktérů ve vzdělávání. Výstupem projektu je dokument Místní akční
plán.
Místní akční plán je strategický dokument, který zahrnuje analytickou část, strategický rámec
(obsahující mimo jiné soupis investičních záměrů škol do Integrovaného regionálního
operačního programu), akční plán (obsahující plán záměrů na měkké neinvestiční projekty škol,
projekty spolupráce a další neinvestiční aktivity) do roku 2023. Kromě tvorby dokumentu je
součástí projektu také prohlubování spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a
žáků. Za tímto účelem jsou realizovány akce zaměřené na sdílení zkušeností a přenos dobré
praxe. Tuto spolupráci v rámci projektu i do budoucna pro realizaci obdobných projektů a
dalších aktivit zaštiťuje předkládána Dohoda o spolupráci.
Požadavek na uzavření Dohody vychází z metodiky MŠMT „Postupy pro zpracování místních
akčních plánů“ a specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Jedná se o jeden z povinných
monitorovacích indikátorů, jehož název je „počet podpořených spoluprací“. Dle pravidel má
dojít ke vzniku spolupráce v průběhu realizace projektu, dokládá se smlouvou nebo dohodou
nebo memorandem o spolupráci nebo obdobným dokumentem a zprávou o průběhu spolupráce.
Je žádoucí, aby Dohodu o spolupráci uzavřely školy zapojené do projektu (což jsou všechny
základní a mateřské školy na řešeném území), jejich zřizovatelé a další aktéři ve výchově a
vzdělávání dětí a žáků na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kraslice.

