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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

 

My, aktéři působící ve vzdělávání na Vizovicku a Slušovicku, s uvědoměním si nezbytnosti 

efektivní a účelné vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání a rozvoje školství, s cílem zkvalitnění 

a rozvoje vzdělávací soustavy na místní úrovni obcí zapojených do projektu Naše škola – naše 

radost (místní akční plán rozvoje vzdělávání), se hlásíme k principům tohoto Memoranda. 

 

Článek 1 

Východiska spolupráce 

1.1 Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci při vytváření a 

realizaci komplexních lokálních strategií rozvoje vzdělávání.  

1.2 Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti.  

1.3 Cílem spolupráce je dosažení pozitivní změny v oblasti vzdělávání, zlepšení kvality a přístupu 

ke vzdělávání, podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka do 15 let. 

 

Článek 2 

Oblasti spolupráce 

2.1 Spolupráce se bude vztahovat na všechny oblasti realizace strategií rozvoje vzdělávání, 

zejména na oblasti:  

a) předškolního vzdělávání a péče,  

b) čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání,  

c) inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

2.2 Zvláštní pozornost bude věnována podpoře subjektů zabývajících se formálním vzděláváním 

a subjektům poskytujících služby v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání (případně 

také službám na tyto vzdělávací aktivity navazující či s nimi související). V této oblasti hodlají 

aktéři působící ve vzdělávání spolupracovat a sdílet informace o průběhu a výsledcích aktivit. 

2.3 Všichni aktéři působící ve vzdělávání budou spolupracovat při přípravě a provádění 

koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání, zejména při přípravě Ročního akčního plánu 

MAP. 

2.4 Všechny strany se budou aktivně podílet na plnění dohodnutých priorit a cílů Strategického 

rámce MAP, společných aktivit naplánovaných v Ročním akčním plánu a společně budou 

hledat zdroje k jejich financování. 
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Článek 3 

Formy spolupráce 

3.1 Forma spolupráce Partnerství:  

a) vzájemná osobní setkávání  

b) sdílení dobré praxe a vzájemné informování prostřednictvím:  

- webu www.masvas.cz, 

- facebooku  MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., 

- emailové pošty 

- případně další. 

3.2 Podmínky pro funkční spolupráci (pozvánky a zveřejňování informací apod.) zajistí 

administrativní tým MAP. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu předsedy 

Řídícího výboru. Memorandum pozbývá platnosti s ukončením aktivit aktérů působících ve 

vzdělávání. 

 

 

 

Ve Vizovicích dne ………………                ………………………… 

          Mgr. Martin Vávra Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


