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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

 

při realizaci  

Místního akčního plánu pro vzdělávání na území ORP Černošice 
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Preambule 

 

MAS Dolnobřežansko, o.p.s. jako realizátor projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

na území ORP Černošice, zkráceně MAP ORP Černošice, zakládá toto Memorandum spolupráce 

zřizovatelů, škol a dalších aktérů v oblasti vzdělávání, které sdílejí prioritu vzdělávání a chtějí se 

na jejím zvyšování podílet.  

Článek I. – Cíl a účel memoranda 

Hlavním cílem MAP ORP Černošice je vytvořit systém společného plánování a sdílení aktivit v 
území, posílit vazby v místním partnerství aktérů v oblasti vzdělávání, zlepšit kvalitu vzdělávání v 
mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a 
ostatních aktérů ve vzdělávání; jde především o společné informování, vzdělávání a plánování 
partnerských aktivit pro řešení místně specifických potřeb a problémů.  
 

Účelem uzavření tohoto partnerství je cílená spolupráce subjektů za účelem naplnění společné 

vize vzdělávání v regionu, která je deklarovaná ve Strategickém rámci MAP. Spolupráce se bude 

zaměřovat na  sdílení odbornosti a zkušeností s řešením problematiky v oblasti předškolního a 

základního vzdělávání a aktivit spolupráce mezi aktéry vzdělávání při realizaci projektu MAP.  

Signatáři se shodují na potřebě rozvíjet infrastrukturu škol, ale také na potřebě na školách 

budovat příznivé vzdělávací prostředí zaměřené na podporu rozvoje potenciálu a osobnosti 

každého dítěte a žáka, odbornou přípravu učitelů a spolupráci mezi ostatními aktéry vzdělávání.  

Partneři budou společně vytvářet a následně se podílet na realizaci věcných projektových 

aktivit formou zapojení pověřených zástupců do Řídícího výboru MAP a dále také budou 

vyhodnocovat, zda a jak je cíl projektu naplňován. Míra zapojení je na dobrovolném uvážení 

každého z partnerů. 

 

Článek II. – Oblast spolupráce  

Oblast spolupráce partnerů memoranda se zaměřuje na identifikované prioritní oblasti ve 

vzdělávání, které byly schváleny a jsou udržovány ve Strategickém rámci Místního akčního 

plánu ORP Černošice a které naplňují vizi:  

,„Na území ORP Černošice je zajištěn rovný přístup ke vzdělání každého dítěte a žáka. Dětem a 

žákům je garantováno právo vzdělávat se alespoň v základním standardu, dostupné vzdálenosti a 

ideálně též v komunitě obce, na kterou budou navázány další, i mimoškolní aktivity. Jen takové 

prostředí napomůže dalšímu růstu a vývoji občansky zdravé, vzdělané, konkurenceschopné a 

prorodinné generace našich nástupců.  
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Proto všechny subjekty působící v oblasti základního a předškolního vzdělávání v obcích ORP 

Černošice samy i ve spolupráci s ostatními subjekty zajistí dostatek míst v moderně vybavených a 

k dětem, žákům, učitelům i veřejnosti přátelských školách a školských zařízeních, poskytujících 

kvalitní vzdělávání.“ 

Identifikované prioritní oblasti jsou: 

1. Kapacita základních a mateřských škol 

2. Zajištění kvalifikovaných pedagogů pro základní, předškolní a neformální vzdělávání 

3. Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ  

4. Pestré a přitažlivé formy výchovy ke klíčovým kompetencím 

5. Společné vzdělávání 

 

Článek III. – Formy a mechanismy spolupráce  

Partneři Memoranda chtějí dosáhnout společného cíle především: 

1. Posilováním vzájemné komunikace na platformě Partnerství  a podporou pracovníků 
ve  vzdělávání v komunikaci a osobnostním rozvoji 

2. Spoluprací při přípravě, tvorbě, hodnocení a aktualizaci Strategického rámce 
projektu, akčního plánu MAP ORP Černošice a investičních požadavků,  

3. Vytvářením příležitostí pro vzájemná setkání, výměnou znalostí a zkušeností, 
příkladů dobré praxe jak mezi školami mezi sebou tak mezi školami a zřizovateli a 
ostatními aktéry vzdělávání 

4. Medializací výstupů projektu a výstupů vzájemné spolupráce 
5. Účastí na společných projektech  a vzájemným poskytováním výstupů a efektů 

z projektů, sdílením přínosů 
6. Vytvářením podmínek pro naplňování vize MAP ORP Černošice 
 

Hlavní platformou spolupráce je Partnerství MAP ORP Černošice, které je otevřené všem 
zájemcům o rozvoj vzdělávání v regionu. Realizováno je zejména prostřednictvím účasti aktérů 
ve vzdělávání v Řídícím výboru MAP, účastí partnerů v pracovních skupinách či na vzdělávacích 
aktivitách. 
Partnerství je podporováno realizačním týmem MAP. 
 

Článek IV. – Závěrečná ustanovení 

Partneři Memoranda vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v oblastech vymezených výše 

uvedenými formami.  

Memorandum je projevem svobodné a vážné vůle jeho signatářů. 

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu konkrétních partnerů jako smluvních 

stran, je uzavíráno na dobu neurčitou. 
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Samotné Memorandum nezakládá právo žádného signatáře na finanční či hmotné plnění od 

druhé smluvní strany či realizátora projektu. 

Toto Memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými a 

podepsanými všemi signatáři. 

Spolupráce je zcela dobrovolná, subjekt může od Memoranda kdykoli  bez udání důvodu 

odstoupit na základě doručení písemného oznámení realizátoru MAP ORP Černošice, kterým je 

MAS Dolnobřežansko, o.p.s.  
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Přistoupení k Memorandu o spolupráci 
 

 

Partner: 

Název: 

Sídlo: 

IČ:  

Osoba oprávněná k podpisu: 

 

 

tímto přistupuje k Memorandu o spolupráci při realizaci Místního akčního plánu pro vzdělávání na 

území ORP Černošice. 

 

 

 

V    dne 

 

      

      Podpis oprávněné osoby za partnera 

 

 


