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Smlouva o spolupráci

Niže uvedené smluvní strany

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Evou Schmidovou

sídlo: Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín

lČ: 00838225

DIČ: CZ00838225

kontaktní osoba: Mgr. Petr Schmid

tel.: 702 279 636

e-mail: schmid@issho.cz

(dále jen ,,partner projektu")

a

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

zastoupené: RNDr. Petrem Hájkem

sídlo: Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov

lČ: 136 92 933

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

(dále jen ,,spo|upracujÍcÍ subjekt")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci (dále jen ,,smlouva"):
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Článek 1

Úvodní ustanovení

1. jihomoravský kraj je příjemcem podpory v projektu ,,Implementace KAP JMK ll"
s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19 078/0017177 v rámci Operačního programu
výzkum, vývoj a vzděláváni (dále jen ,,projekt")

2. Integrovaná střední škola Hodonín je partnerem projektu a realizátorem klíčových aktivit
Projektu.

3. Vzhledem k tomu, že spo|upracujÍcÍ subjekt má zájem na účasti v Projektu, uzavřely
smluvní strany tuto smlouvu, jejímž účelem je naplnění těch aktivit Projektu, jež se vztahují
k podpoře rozvoje spolupráce středních a základních škol, a to dúči aktivity (podaktivity)
Projektu: KA05-2 Sdl/enl pedagogů, odborných učeben, laboratoří a příkladů dobré
praxe.

Článek 2

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vymezení podmínek spolupráce partnera projektu
a spo|upracujÍcÍho subjektu v rámci dÍ|čÍ aktivity (podaktivity) Projektu specifikované v ČI.
2 odst. 2 této smlouvy v období realizace Projektu od 18. 11. 2021 do 30. 6. 2023.

2. Spolupráce bude probíhat těmito formami:

- pedagogičtí pracovníci a žáci spo|upracujÍcÍho subjektu i partnera projektu se
zúčastní výukových lekcí a odborných seminářů týkajících se problematiky
řezání velkoplošných materiálů a CNC programováni realizovaných v rámci
projektu se záměrem posHeni sdilení odborných učeben i příkladů dobré praxe.

3. Spolupráce bude realizována za podmínek této smlouvy a v souladu s
podmínkami Projektu.

Článek 3

Specifikace aktivit smluvních stran

Aktivity partnera projektu jsou následujÍcÍ:
1. Organizační zajištění účasti na výukových lekcích pro pedagogy a žáky v odborných

učebnách spo|upracujiciho subjektu;
2. Průběžně vyhodnocovat projektové činnosti;

3. Informovat spo|upracujÍcÍ subjekt;

4. Provádět publicitu projektu a sdÍ|ení dobré praxe směrem k veřejnosti a cilovým skupinám.
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Aktivity spolupracujÍcÍho subjektu jsou následujícF

1. Organizační zajištěni výukových lekci pro pedagogy a žáky partnera projektu v
odborných učebnách spo|upracujÍcÍho subjektu;

2. Poskytovat součinnost při vedení dokumentace spojené s realizaci projektu;
3. Umožnit zapojení pedagogického pracovníka a žáků spo|upracujícÍho subjektu do aktivit

projektu;
4. Podílet se na publicitě Projektu ve spolupráci s partnerem projektu.

Článek 4

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodňet na realizaci Projektu tak, jak je
uvedeno v této smlouvě.

2. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosaženi účelu této smlouvy.

3. Každá ze smluvních stran je povinna zdržet se jakékoliv činnosti, jež by byla v rozporu
nebo by mohla znemožnit či ztížit dosažení účelu této smlouvy.

4. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně,
nediskriminačně a v souladu s dobrými mravy.

5. Spo|upracujÍcĹ subjekt má právo na informace, výsledky, výstupy, metodické materiály
apod. dosažené a vytvořené v rámci Projektu a týkající se účelu Projektu.

6. Spo|upracujÍcÍ subjekt prohlašuje, že je mu známo, že se na Projektu kromě něj podM
nebo se mohou podílet i další osoby a spo|upracujÍcÍ subjekty, že činnost, ke které se
zavázal, je nezbytná pro dosažení účelu Projektu a že v případě prodlení spolupracujícího
subjektu s plněním jeho závazků či dokonce v případě nesplněni těchto závazků může
dojít k ohrožení či znemožnění plnění závazků jiných spo|upracujÍcÍch subjektů Projektu.
Spo|upracujíci subjekt se zavazuje vykonávat činnosti, ke kterým se zavázal, důsledně a
s náležitou odbornou péči.

7. Smluvní strany jsou při propagaci jednotlivých akci i celého Projektu povinny používat logo
předepsané grafickým manuálem platným pro projekty v Operačním programu výzkum.
vývoj a vzdělávání.

8. Smluvní strany berou na vědomi, že pokud budou v rámci spolupráce založené touto
smlouvou nakládat s osobními údaji, dodrží veškeré příslušné právní předpisy.

9. Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o skutečnostech
rozhodných pro plnění účelu Projektu a této smlouvy.

Strana 3



ľ __

l r * ", EVROPSKÁ UNIE
l ", ," i E'mopské $trukm|ni a investiční Ondy
l W Operační program výzkum. vývoj a vzděláván,

_ -J
".' N S

Q"

jihomoravský kraj

Článek 5

Trvání smlouvy o spolupráci

1. Tato smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončeni realizace Projektu.
2. Před uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na

základě písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

3. Podstatné porušeni této smlouvy jednou ze smluvních stran zakládá druhé smluvní straně
právo tuto smlouvu písemně vypovědět. výpověď' je účinná od okamžiku, kdy byla
doručena druhé smluvní straně.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. V případě vzniku sporů mezi smluvními stranami budou tyto řešeny přednostně
vzájemnou dohodou smluvních stran.

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran
formou písemných, postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.

5. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídI obecně závaznými právními předpisy
České republiky.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má platnost
originálu. Dvě vyhotovení obdrží partner projektu a jedno spo|upracujicí subjekt.

7. Spo|upracujÍcÍ subjekt prohlašuje, že se s podmínkami Projektu seznámil před podpisem
této smlouvy, těmto rozumí a neshledal žádných nesrovnalostí či rozporů.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Hodoníně dne 18. 11. 2021
5š,

mace

Integrovaná střední škola Hodonín,
příspěvková organizace
(partner projeku)

Ve Vyškově dne

RNDr.

Petr Háj

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Vyškov, příspěvková organizace
(spolupracujÍcÍ subjekt)

Strana 4


