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I. Preambule 
1. Toto Memorandum o spolupráci (dále jen „memorandum“) zakládá Město Slavkov u Brna jakožto 
realizátor projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna. Memorandum je 
zaměřeno na podporu, rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání všemi subjekty působícími v území ORP 
Slavkov u Brna, které vzdělávání považují za důležitou prioritu a jejichž zájmem je se na rozvoji a 
zlepšování vzdělávání podílet. 
 
2. Základem memoranda je naplňování vize MAP, tedy: Účelem Memoranda je spolupracovat na 
naplňování Vize MAP tak, jak ji určuje Strategický rámec priorit do roku 2023: „Každé dítě v mateřské 
škole a žák školy základní ve věku do 15 let věku v území správního obvodu ORP Slavkov u Brna má 
na konci roku 2023 možnost využívat takové podmínky pro svůj rozvoj a vzdělávání, které plně 
korespondují s jeho potenciálem.“ 
 

 

II. Oblasti spolupráce 
Subjekty přistupující k tomuto memorandu budou přispívat k realizaci vize MAP a naplňovat tuto vizi 
prostřednictvím realizace, rozvoje a kooperace v oblasti vzdělávání, tedy strategickým a komplexním 
přístupem k rozvoji vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna, podmínek předškolního, školního a 
zájmového vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna (dále jen „území“), a to zejména následovně: 
a. Rozvojem komunikace a kooperace v rámci aktivit partnerství v MAP 
b. Vytvářením možností a příležitostí pro vzájemné setkávání a sdílení dobré praxe 
c. Spoluprací při plánování aktivit rozvoje vzdělávání v území 
d. Účastí na projektech, seminářích, setkáních, konferencích a obdobných aktivitách jednotlivých či 

společných projektů zainteresovaných subjektů 
e. Účastí na aktivitách projektů směřovaných k podpoře a rozvoji vzdělávání včetně inovativních 

metod vzdělávání 
f. Podporou a naplňováním principu úspěchu a rovného přístupu ke každému žákovi 
g. Podporou aktivit rozvoje pedagogických i nepedagogických pracovníků a dalších pracovníků 

působících v oblasti školního i mimoškolního vzdělávání a práce s dětmi, v oblasti formálního i 
neformálního vzdělávání 

h. Podporou aktivit směřujících ke zlepšení financování institucí předškolního, školního a zájmového 
vzdělávání v území 

i. Podpora, realizace a participace na aktivitách rozvoje kvality, efektivity a účinnosti vzdělávání 
v území včetně zapojení široké veřejnosti 

j. Podporou osvěty a šíření informací o vzdělávání, aktuálních trendech a moderních přístupech 
vzdělávání směrem k široké veřejnosti, s důrazem na diseminaci výstupů aktivit spolupráce v MAP 
a projektech a dalších aktivitách v oblasti vzdělávání 

 

III. Další ustanovení 
1. Subjekty, které přistupují k memorandu, tak činí n základě dobrovolnosti, zavazují se naplňovat vizi 
MAP, cíle MAP a oblasti spolupráce takovými způsoby, které jsou pro ně relevantní, možné a 
proveditelné.  
2. Přistoupením k tomuto memorandu není nijak dotčena autonomie přistupujícího subjektu.  
3. Memorandum je v platnosti po dobu trvání aktivit na podporu partnerství v rámci MAP. končením 
těchto aktivit pozbývá Memorandum platnost.  
4. Subjekt, který přistoupí k memorandu, může od tohoto partnerství kdykoliv odstoupit písemným 
oznámením realizátorovi projektu MAP.  
 


