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Smlouva 

o spolupráci na projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu 
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

I. 
Smluvní strany 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Veřejná vysoká škola - režim existence dle zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů 
Se sídlem: Křížkovského 511 /8, 771 47 Olomouc 
IČ : 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Zastoupená: prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.O., rektorem 
(dále jen "Příjemce dotace") 

a 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 
se sídlem: Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov 
IČ : 45180059 
Zastoupená: Mgr. Bc. Ilonou Bočinskou, řed itelkou školy 
(dále jen "Spolupracující škola") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů , tuto smlouvu o spolupráci na projektu 
Kreativní partnerství pro inkluzívní školu financovaného z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. 

li. 
Předmět smlouvy 

Příjemce dotace realizuje v partnerství s partnerem Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, 

o.p.s., IČ : 29020310 (dále Partner) projekt Kreativní partnerství pro inkluzivní školu, 
registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000601 (dále jen „Projekt"), jehož součástí je 
příprava výuky ve spolupráci pedagogů s konzultantem kreativity a umělcem , realizace výuky 
ve třídě ve spolupráci pedagoga s umělcem, výzkum realizovaný zaměstnanci Příjemce 
dotace a vyhodnocení dopadů projektu na naplnění cílů . Spolupracující škola má zájem na 
realizaci tohoto projektu, a proto se na základě podpisu této smlouvy zapojuje do projektu, a 
to za podmínek, které v podrobnostech upravují následující ujednání této smlouvy. Aktivity 
související s projektem budou ve škole realizovány v období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2019. 

Ill. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Spolupracující škola se zavazuje, že v rámci projektu zajistí: 
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• Zapojení 8 pedagogů, tj. vytvoření pracovních podmínek k účasti pedagogů na 
projektu v rozsahu min. 250 hodin za jeden cyklus realizace programu, kteří budou 
spolupracovat na přípravě a realizaci výuky v rámci projektu; 

• Zapojení tzv. školního koordinátora, tj. vytvoření pracovních podmínek k účasti 
koordinátora na projektu v rozsahu min. 60 hodin za jeden cyklus realizace programu 
v jedné třídě, který bude koordinovat průběh projektu na škole; 

• Zapojení 8 tříd, ve kterých jsou vzděláváni také romští žáci a ve kterých se bude 
projekt realizovat, a to v maximálním rozsahu 48 hodin a minimálním rozsahu 40 
hodin pro každou zapojenou třídu pro období jednoho pololetí realizace aktivit ve 
třídách , dle vzájemné dohody; 

• Součinnost při obstarávání Informovaných souhlasů rodičů žáků , případně 
informované souhlasy plnoletých žáků, kteří budou zapojeni do projektu; 

• Součinnost při realizaci akčního výzkumu ve třídách a prostředí školy, který sestává 
z: 

umožnění sběru informací o třídě formou dotazníkového šetřen í klimatu třídy, a to 
na počátku a konci projektu v každé do projektu zapojené školní třídě ; 

umožnění realizace kvalitativního výzkumu metodou focus group v každé 
zapojené třídě vč. pořízení doprovodné fotodokumentace; 
umožnění realizace focus goup s učiteli podílejícími se na výuce ve školních 
třídách zapojených do projektu; 
umožnění kontinuálního sběru informací o změnách ve třídě i u jednotlivých žáků 
(docházka, známky, kompetence), které budou pro účely výzkumu agregovány a 
díky tomu anonymní, sběr fotodokumentace, audio a video dokumentace dle 
nastavených parametrů třídních projektů; 

• Součinnost při zajišťování podkladů pro připravované případové studie z realizace 
třídních projektů , metodických materiálů , pořizování videí a fotodokumentace 
z průběhu realizace třídních projektů ; 

• Účast pedagogů a školních koordinátorů na evaluačních setkáních; 
• Předání podkladů pro monitorování projektu Příjemci dotace minimálně v rozsahu: 

- čestná prohlášení o počtu romských žáků zapojených do realizace aktivit; 
- anonymizované kopie třídních knih se záznamy výuky realizované v rámci 

projektu; 
• Vstup do školy a tříd konzultantům kreativity a kreativců, kteří společně s učiteli 

budou pracovat na projektech výuky, která bude předmětem výzkumu. 
2. Spolupracující škola se dále zavazuje: 

• Podrobit se kontrolám, resp. auditům , ze strany těchto kontrolních organu: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - ŘO OP VVV, Ministerstvo financí 
(Auditní orgán a Platební a certifikační orgán), Evropská komise, Evropský účetní 
dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Nejvyšší kontrolní úřad ČR, 
Orgány finanční správy České republiky ve smyslu zákona o finanční správě ČR , 
a příp. kontrolorů a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a předpisů EU; 

• Informovat Příjemce dotace písemně nebo elektronicky o skutečnostech majících vliv 
na realizaci projektu, který tvoří nedílnou část této smlouvy jako příloha č. 1, 
především pak informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v 
souvislosti s projektem, a to ve lhůtě do 15 pracovních dní. Povinností Spolupracující 
školy je dále na žádost Příjemce dotace poskytnout veškeré informace o výsledcích 
těchto kontrol a auditů včetně kopií protokolů z kontrol a zpráv o auditech; 

• Archivovat dokumenty související s projektem po dobu nejméně do 31. 12. 2033. 
3. Příjemce dotace se zavazuje, že v souvislosti se zapojením Spolupracující školy do 

projektu zajistí: 
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• Pomůcky k výuce do vyse maximálně 8 000 Kč pro každou zapojenou třídu na 
období jednoho pololetí realizace aktivit ve třídě ; 

• Konzultanta kreativity pro spolupráci s každou zapojenou třídou ; 
• Umělce pro spolupráci s každou zapojenou třídou v rozsahu maximálně 48 hodin 

a minimálně 40 hodin pro spolupráci s každou třídou v období jednoho pololetí 
realizace aktivit ve třídách, dle vzájemné dohody; 

• Dohody o provedení práce a odměny z nich pro školního koordinátora a zapojené 
pedagogy; 

• Obstarat informované souhlasy rodičů žáků , případně informované souhlasy 
plnoletých žáků, kteří budou zapojeni do projektu. 

IV. 
Sankce 

1. Spolupracující škola bere na vědomí skutečnost, že Příjemce dotace je vazan 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace a odpovídá poskytovateli za řádné a včasné plnění 
podmínek Projektu. V případě, že Příjemce nesplní podmínky projektu v důsledku 
porušení jakékoliv povinnosti Spolupracující školy sjednané v této smlouvě, v důsledku 
čehož bude Příjemci stanovena sankce za porušení rozpočtové kázně, odpovídá 
Spolupracující škola Příjemci za způsobenou škodu v rozsahu stanovené sankce. 

2. Odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
3. Příjemce dotace je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit, a to s účinky ke 

dni doručení oznámení v případě že Spolupracující škola při upozornění ze strany 
Příjemce dotace na porušení některé z povinností stanovené touto smlouvou neučiní ve 
lhůtě tří pracovních dnů nápravu. 

v. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Změnu této smlouvy lze provést výlučně na základě dohody účastníků formou datovaného 

písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. 
3. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž každá 

strana obdrží po dvou z nich. 
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Projekt s názvem „Kreativní partnerství pro 

inkluzivní školu". 

V Přerově dne 9.1. 2017 

. Bc. Ilona Bočinská 
telka 

o 2. o~ . 20í7 
V Olomouci dne ... „„„ „ 

I 

pr f. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph 
r ktor 




