Zápis z pracovní schůzky Asociace DSO SK
3.5.2022 v Praze
Přítomni: V. Liška (Mikroregion Voticko), J. Jiskra (Mikroregion Čáslavsko), J. Kužel (DSO ORP
Příbram), M. Kratochvíl (Mikroregion CHOPOS), Š. Barešová (SO Sedlčansko), M. Paťavová
(Mikroregion Hořovicko), E. Švejdová (Mikroregion Blaník), M. Jetmar (Ministerstvo vnitra ČR)
Host: V. Srb (Partnerství pro vzdělávání 2030+)
1. Program 2022 na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje
dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje
•

schválen 28. 3. 2022 Zastupitelstvem Kraje
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Programu stanovena od 16. května 2022 od
9:00 hodin do 3. června 2022 do 16:00 hodin

2. Vymezení působnosti DSO a MAS: dotazník Výboru DSO SMO ČR
•
•
•
•

Š. Barešová informovala o činnosti Výboru DSO SMO ČR
Na první schůzce Výboru byl iniciován dotazník k vymezení působnosti DSO a MAS
Na následné schůzce proběhla diskuze nad vymezením pravomocí a agend DSO v území z
pozice SMO ČR
Dotazníky byly vyplněny pouze zástupci DSO ve Výboru a budou vyhodnoceny v nebližší
době

3. Informace z MV ČR
•
•

M. Jetmar informoval o přípravě legislativního návrhu Společenství obcí na základě
předložených návrhů SMO ČR a diskuze s ostatními aktéry jako např. SMS ČR
Další debata bude přenesená do připravované pracovní skupiny pro meziobecní
spolupráci MV ČR, jejíž první setkání se uskuteční na přelomu května a června 2022

4. Regionální partnerství ve vzdělávání
•
•

•

V. Srb z organizace SKAV představil strategii Partnerství pro vzdělávání 2030+ a zejména
jeden z jejich pilířů - Snížení administrativní zátěže ředitelů škol
Ve spolupráci Partnerství 2030+ a SMO ČR vzniklo zadání Studie potencionálních úspor z
rozsahu a dopadů na snížení zátěže ředitelů škol. V rámci zadání studie byly specifikovány
činnosti a služby, které je možné pro školy zajištovat v rámci Společenství obcí a pracovní
pozice, které je možné sdílet.
Více viz příloha zápisu – prezentace

