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Smlouva o spolupráci 
při realizaci „Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II“

Účastníci:

Karlovarský kraj
se sídlem:		 Závodní 353/88, 361 21  Karlovy Vary
IČ:			70891168 
DIČ:			CZ70891168
zastoupený:		XXXXXXXXX, hejtmanem
(dále jen „kraj“)

a 

příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov
se sídlem:		Jáchymovská 1, 363 11  Ostrov
IČ:			70845425
DIČ:			CZ70845425
zastoupena:		Ing. Pavlem Žemličkou, ředitelem
(dále jen „škola“)

a

obchodní společnost  ŠKODA AUTO a.s.
se sídlem:		 Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332,
IČ: 			00177041
DIČ: 			CZ 00177041
jednající:		 XXXXXXXXXXX
(dále jen „Škoda Auto“)

a

obchodní společnost  SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o.
se sídlem:		 Chrášťany 186, PSČ 252 19
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29097
IČ:       		61251186
DIČ: 			CZ61251186
jednající:		panem Peterem Hornigem, jednatelem
(dále jen „Scania“)

a 

obchodní společnost Robert Bosch odbytová, s.r.o.
se sídlem:		 Pod Višňovkou 1661/35, Praha 4
IČ: 			438 72 247
jednající: 	panem Dr. Karlem Antonem Strobelem, jednatelem a paní Libuší Pospíšilovou, prokuristkou
(dále jen „Bosch“)


uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci při realizaci „Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II“ (dále jen „ Smlouva“):

Článek 1
Předmět Smlouvy

1) Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti účastníků této Smlouvy při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování společného projektu nazvaného „Evropský projekt koordinovaného vzdělávání odborných učitelů“ (dále jen „Projekt“).

2) Účastníci Smlouvy berou na vědomí, že dne XXXXX byla mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, společností Škoda Auto, společností Scania a společností Bosch uzavřena smlouva, která stanoví rámcové podmínky tohoto Projektu a jeho realizace. Ostatní účastníci této Smlouvy se se  smlouvou uzavřenou s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy před podpisem této Smlouvy seznámili.


Článek 2
Účel Projektu

1) Účastníci této Smlouvy jsou za jedno v tom, že účelem Projektu je společnými silami přispět k dalšímu zvýšení kvalifikace pedagogického personálu technických škol,  k prohloubení technických a odborných  znalostí a dovedností zejména  učitelů, ale i ostatních pedagogických pracovníků, což by se mělo projevit ve svém důsledku  zejména ve zkvalitnění výuky žáků a studentů těchto škol a ve zlepšení úrovně jejich odborného vzdělávání s cílem co nejlépe je připravit pro jejich další uplatnění v automobilovém průmyslu.

2) Účastníci této Smlouvy prohlašují, že hlavním cílem tohoto Projektu je ve svém důsledku  dosažení co nejkvalitnější teoretické i praktické přípravy žáků a studentů, čímž je sledován záměr vytvořit předpoklady pro jejich snadnější uplatnění na trhu pracovních sil a pro snadnější zvládnutí náročných úkolů, jež na ně v jednotlivých odvětvích automobilového průmyslu budou čekat.

3) Účastníci této Smlouvy, zejména však Škoda Auto, Scania a  Bosch mají zájem o prohloubení péče o žáky a studenty již od samotného počátku jejich studií v zájmu co nejlépe je připravit pro  uplatnění v automobilovém průmyslu, k čemuž je mimo jiné nezbytné zajistit jejich výchovu a výuku po celou dobu studií na co nejvyšší odborné teoretické i praktické úrovni, která umožní, aby se stali kvalifikovanými odborníky s hlubokými znalostmi moderních trendů a technického pokroku v tomto průmyslovém odvětví a tak podstatně lépe než dosud vyhovovali neustále rostoucím požadavkům praxe.

4) Účastníci této Smlouvy vyslovují přesvědčení, že zajištění užší spolupráce mezi kraji, školami a automobilovým průmyslem bude ku prospěchu všech jejich účastníků, a proto se rozhodli výše zmíněný Projekt v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou realizovat. 



Článek 3
Obsahová náplň a koordinátor Projektu

1) Účastníci této Smlouvy se shodli, že obsahová náplň Projektu bude spočívat zejména v zajištění možností prohloubit odbornou kvalifikaci učitelů a mistrů odborného výcviku s cílem přispět tak ke  zvýšení úrovně výuky žáků a studentů odborných škol a dále rovněž v zabezpečení užších kontaktů odborných škol a automobilového průmyslu a to formami a metodami popsanými v této smlouvě.

2) Účastníci této Smlouvy se dohodli, že hlavním koordinátorem tohoto Projektu bude Bosch.


Článek 4
Společné závazky Škoda Auto, Scania a Bosch

1) Škoda Auto, Scania a Bosch budou v rámci své účasti na realizaci Projektu plnit zejména následující povinnosti:
	budou na své náklady podle dohody střídavě organizovat a zabezpečovat pro školy bezplatná školení, jakož i zabezpečovat nezbytné školící podklady a materiály určené pro potřeby lektorů,

nejpozději jeden měsíc před konáním školení budou účastníky školení informovat o datu a místu konání školení a o programu školení,
budou se podílet, a to nejpozději dva měsíce před začátkem následujícího roku, na přípravě programu a osnov školení na následující kalendářní rok,
budou dbát, aby program a osnovy školení v maximální míře odpovídaly aktuálnímu stavu vývoje automobilového průmyslu a diagnostické techniky,
budou zajišťovat  školicí pomůcky a vhodné prostory pro školení odborných lektorů,
budou zajišťovat přezkušování lektorů a úspěšným absolventům školení budou vydávat příslušná osvědčení o absolvování školení .

2) Škoda Auto, Scania a Bosch se v případě potřeby dohodnou, jak se budou konkrétně podílet na realizaci závazků obsažených v předchozím odstavci.


Článek 5
Závazky Bosch

1) Bosch se zavazuje, že v souvislosti s realizací Projektu bude plnit zejména tyto závazky:
	ponese náklady spojené s koordinováním Projektu,

zajistí komponenty v kvalitě a množství nezbytném pro příslušnou výuku v souladu s účelem Projektu,
bude školám poskytovat slevu na vybranou diagnostickou techniku až do výše 30%, 
bude vykonávat dozor nad kvalitou předávaných informací, používáním automobilů, konstrukčních skupin, komponentů a diagnostické techniky v teorii i praxi,
bude propagovat Projekt podle svého uvážení veškerými vhodnými prostředky.

2) Bosch při plnění závazků vyplývajících z předchozího odstavce bude úzce spolupracovat s účastníky této Smlouvy, zejména pak se Škoda Auto a Scania.

3) Bosch nejpozději do pěti dnů po podpisu této Smlouvy oznámí ostatním účastníkům této Smlouvy jméno osoby, která se bude podílet na plnění této Smlouvy, bude plnit funkci  koordinátora Projektu v souladu s článkem 3, odst. 2) této Smlouvy, a která bude úzce spolupracovat s ostatními účastníky na zajištění realizace Projektu.


Článek 6
Závazky Škoda Auto

1) Škoda Auto se zavazuje, že v souvislosti s realizací Projektu bude plnit, vedle závazků vyplývajících z jiných ustanovení této Smlouvy, zejména tyto další povinnosti:

	bude propagovat Projekt podle svého uvážení a možností veškerými vhodnými prostředky. 


2) Škoda Auto při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy bude úzce spolupracovat s účastníky této Smlouvy, zejména pak se společností Bosch.

3) Škoda Auto nejpozději do pěti dnů po podpisu této Smlouvy oznámí ostatním účastníkům této Smlouvy jméno osoby, která se bude podílet na plnění této Smlouvy, a která bude spolupracovat s ostatnímu účastníky na jejím plnění.


Článek 7
Závazky Scania

1) Scania se zavazuje, že v souvislosti s realizací Projektu bude plnit, vedle závazků vyplývajících z jiných ustanovení této Smlouvy, zejména tyto další povinnosti:

	poskytne školám pomůcky potřebné pro zajištění školení,

umožní školám zvýhodněný nákup konstrukčních skupin (např. motory, převodovky),
bude propagovat Projekt podle svého uvážení veškerými vhodnými prostředky. 

2) Scania při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy bude úzce spolupracovat s účastníky této Smlouvy, zejména pak se společností Bosch.

3) Scania nejpozději do pěti dnů po podpisu této Smlouvy oznámí ostatním účastníkům této Smlouvy jméno osoby, která se bude podílet na plnění této Smlouvy, a která bude spolupracovat s ostatnímu účastníky na jejím plnění.


Článek 8
Závazky školy

Škola se zavazuje, že se bude podílet na realizaci Projektu zejména plněním těchto závazků:

	vytvoří ve škole veškeré nezbytné podmínky pro realizaci Projektu,

z řad svých pedagogických pracovníků určí vhodné lektory, uvolní je v nezbytné míře z povinnosti vůči škole, vytvoří pro ně odpovídající podmínky a převezme na sebe s tím související náklady (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů),
zajistí, aby se všech uskutečňovaných školení zúčastnili všichni vybraní lektoři, 
zajistí, aby lektoři předávali informace získané na školeních dalším pedagogům v rámci školy,
zajistí předávání informací a poznatků žákům studentům školy,
zajistí předávání informací pedagogickým pracovníkům dalších škol vyučujících v rámci kraje obory související s automobilovým průmyslem za cenu nepřevyšující skutečné náklady,
v případě odchodu lektora ze školy zajistí předání informací a proškolení nového vhodného pracovníka lektorem z daného kraje do 6 měsíců od odchodu lektora,
bude vytvářet ve spolupráci s krajem jakožto zřizovatelem školy podmínky pro zajištění finančních prostředků pro odpovídající vybavení školy automobily, konstrukčními skupinami, komponenty a diagnostickou technikou dle doporučení Škoda Auto, Scania a Bosch,
zajistí používání automobilů značky Škoda Auto a Scania a jejich konstrukčních skupin při praktické i teoretické výuce v rámci Projektu,
zajistí používání komponentů a nejmodernější diagnostické techniky Bosch při praktické i teoretické výuce v rámci Projektu,
bude využívat speciální školící podklady pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy,
umožní kontrolu kvality předávání informací a poznatků pedagogickým pracovníkům, studentům a žákům školy a při zjištění případných nedostatků zjedná ve spolupráci se Škoda Auto, Scania a Bosch okamžitou nápravu,
bude v rámci svých možností aktivně propagovat  Projekt,
zajistí dodržování právních předpisů ČR a vnitřních norem Škoda Auto, Scania a Bosch, zejména pro oblast ochrany dat a duševního vlastnictví,
určí z řad svých zaměstnanců osobu, která bude za realizaci Projektu ve škole odpovědná a bude vystupovat jako kontaktní partner pro ostatní účastníky této Smlouvy a její jméno a spojení na ní oznámí do pěti dnů po podpisu této Smlouvy ostatním účastníkům této Smlouvy.


Článek 9
Závazky kraje

Kraj jako zřizovatel školy se zavazuje poskytovat Projektu veškerou nezbytnou pomoc a podporu. Mimo jiné se zavazuje, že:

	bude poskytovat součinnost při předávání informací pedagogickým pracovníkům  dalších škol na území kraje a v rámci možnosti poskytovat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených též s dalším vzděláváním v rámci Projektu,

bude usilovat v rámci svých možností o aktivní propagaci Projektu,
budou podle možností ve spolupráci se školou vytvářet podmínky pro zajištění finančních prostředků pro odpovídající vybavení odborných škol automobily, konstrukčními skupinami, komponenty a diagnostickou technikou v souladu s doporučeními společností Škoda Auto, Scania a Bosch,
určí z  odboru školství, mládeže a tělovýchovy kraje osobu koordinátora, která bude nad realizací Projektu dohlížet a která bude poskytovat ostatním účastníkům této Smlouvy konzultace a potřebnou pomoc a její jméno a spojení na ní oznámí do pěti dnů po podpisu této Smlouvy ostatním účastníkům této Smlouvy.


Článek 10
Možnost rozšíření spolupráce

1) Kterýkoliv z účastníků této Smlouvy může navrhnout ostatním účastníkům rozšíření spolupráce v rámci Projektu o další subjekty s tím, že k rozšíření spolupráce o další partnery v oblasti výrobní a servisní činnosti může dojít jen po předchozím písemném souhlasu Škoda Auto, Scania a Bosch. Za tímto účelem bude zřízena komise, které bude přínos a rozdílnost dosavadních témat školení představen a tato rozhodne o dalším postupu. Komise bude složena ze zástupců Bosch, Škoda Auto, Scania, vybraných škol a zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

2)  O možnosti rozšíření spolupráce, o konečném rozhodnutí účastníků, jakož i o výsledku jednání s tímto dalším subjektem bude pověřený účastník této Smlouvy informovat krajské úřady (odbor školství, mládeže a tělovýchovy) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Článek 11
Závěrečná ustanovení

1) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 

2) Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou, na dobu trvání Projektu, který byl schválen na dobu XXX let, tedy XXXX, a může být vypovězena i bez udání důvodu kterýmkoliv účastníkem této Smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď je třeba doručit všem ostatním účastníkům Smlouvy a výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena poslednímu z ostatních účastníků této Smlouvy. Uplynutím výpovědní lhůty platnost této Smlouvy končí, ledaže se ostatní účastníci Smlouvy písemně dohodnou na jejím pokračování. 

3) Účastníci této Smlouvy se sejdou na žádost kteréhokoliv účastníka této Smlouvy, vždy však alespoň jednou ročně, a to pokud možno nejméně dva měsíce před uplynutím příslušného kalendářního roku na společné schůzce, na níž vyhodnotí, jak je tato Smlouva plněna (včetně otázek propagace Projektu) a v případě potřeby se dohodnou na změně Smlouvy tak, aby lépe odpovídala současným či novým podmínkám jejich vzájemné spolupráce.

4) Změny Smlouvy jsou možné jen po vzájemné dohodě účastníků, a to formou písemných číslovaných dodatků.

5) Tato Smlouva je sepsána v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z účastníků této Smlouvy obdrží jeden.

6) Účastníci této Smlouvy prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, že je jim její obsah srozumitelný, že ji uzavírají podle své pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni. Na důkaz toho připojují níže své podpisy:


V ............... dne ..................


Za kraj:

………………………………………
jméno, funkce


Za školu:

………………………………………
Ing. Pavel Žemlička, ředitel



Za ŠKODA AUTO a.s.:

………………………………………
jméno, funkce



Za Scania:

………………………………………
Peter Hornig, jednatel



Za Bosch:


………………………………………
Dr. Karl Anton Strobel, jednatel a Libuše Pospíšilová, prokuristka

