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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

MÍSTNÍ AKČNÍHO PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 11 

 

Preambule 

A. My, níže podepsaní, podporujeme v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území 

správního obvodu Praha 11 (dále jen MAP) rozvoj spolupráce škol a školských zařízení, jejich 

zřizovatelů, organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání a dalších aktérů, s 

cílem vytvoření systému společného strategického plánování, přispívajícího ke zlepšení kvality 

vzdělávání na území správního obvodu Praha 11. 

 

B. Dále tímto vyjadřujeme vůli a zájem k účasti na přípravě, realizaci a vyhodnocování MAP, včetně 

spolupráce s ostatními subjekty a aktéry v této oblasti. 

 

C. Za účelem dosažení výše uvedeného máme zájem stát se součástí Partnerství MAP, a to v souladu se 

zásadami a cíli dle aktuálně platného Strategického rámce MAP schváleného Řídícím výborem MAP, 

který je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a zároveň jeho hlavním představitelem. 

 

Článek I. 

Zásady spolupráce 

1.1. Memorandum, jako dlouhodobá dohoda strategických partnerů, je základem pro rozvoj spolupráce 

a koordinaci všech zúčastněných stran při vytváření a realizaci komplexních strategií rozvoje 

vzdělávání na území správního obvodu Praha 11.  

 

1.2. Spolupráce bude naplňována procesem komunitního plánování, sdílením odbornosti a dobré praxe, 

výměnou informací, vzájemnými konzultacemi a setkáváním, přijetím společných stanovisek a 

společných cílů, určením způsobu naplnění cílů společným postupem či jinou vhodnou formou v 

souladu s platnými právními předpisy.  
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1.3. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti a je otevřená dotčeným aktérům z plánované 

oblasti. Autonomie všech stran při uplatňování vzdělávacích strategií není tímto memorandem 

dotčena.  

 

1.4. Partnerem MAP a účastníkem tohoto memoranda můžou být jak fyzické, tak i právnické osoby, či 

jiné právní subjekty s právní subjektivitou. 

 

Článek II. 

Oblasti spolupráce 

2.1. Spolupráce, jehož hlavní platformou je Partnerství MAP, se bude vztahovat na všechny oblasti 

realizace strategií rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 11, zejména na oblast 

předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, neformálního a zájmového vzdělávání. 

 

2.2. Všechny strany budou úzce spolupracovat při přípravě a provádění koncepčních a strategických 

dokumentů v oblasti vzdělávání, zejména při zpracování, aktualizacích a implementaci Strategického 

rámce MAP a Akčního plánu MAP. 

 

2.3. Všechny strany se budou aktivně podílet na plnění dohodnutých opatření podle svých možností a 

přijatých závazků v oblasti vzdělávání a společně budou hledat a uplatňovat vhodné finanční a 

nefinanční zdroje k jejich realizaci.  

 

2.4. Spolupráce a partnerství bude řízeno Řídícím výborem MAP ustanoveného dne 27.1.2017. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. Memorandum je uzavíráno na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti vůči signatářům dnem 

podpisu konkrétních partnerů. K memorandu mohou přistupovat další partneři na základě 

písemného prohlášení k jeho přistoupení, případně na základě podpisu do seznamu signatářů 

memoranda tvořícího otevřenou přílohu tohoto memoranda. Partner memoranda může odstoupit 
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písemným oznámením adresovaným předsedovi Řídícího výboru MAP, že se memorandem nehodlá 

nadále řídit. 

 

3.2. Všichni partneři prohlašují, že souhlasí s obsahem memoranda a jejich přistoupení k memorandu je 

projevem jejich vlastní a svobodné vůle, stvrzené vlastním podpisem.  

 

3.3. Nedílnou součástí memoranda je příloha s vlastnoručními podpisy všech oprávněných zástupců 

partnerů MAP.  

 

3.4. Memorandum, včetně přílohy, se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu.  

 

 

V Praze dne   

 

 

...................................................  

předseda Řídícího výboru Mgr. Jakub Lepš M. A. 


