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PREAMBULE

Statutární město Olomouc, jako nositel projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP 
Olomouc, zakládá toto Memorandum o spolupráci (dále jen Memorandum) škol, 
neziskových organizací, zřizovatelů vzdělávacích subjektů a dalších organizací 
v území obce s rozšířenou působností Olomouc, které považují kvalitu vzdělávání za 
důležitou a chtějí se na jejím zlepšování v regionu podílet.

Připojení ke spolupráci subjekty deklarují podpisem tohoto Memoranda, jehož účel, 
oblasti a formy spolupráce jsou níže definovány.

Článek 1

ÚČEL MEMORANDA

Partneři Memoranda deklarují dohodu ohledně vzájemné spolupráce a rozvoje 
partnerství v oblasti vzdělávání na území realizace projektu Místního akčního plánu 
vzdělávání v ORP Olomouc.

Cílem dohody je zlepšení kvality vzdělávání v regionu, a to jak pro žáky, pro učitele i 
pro jednotlivé školy a vzdělávací instituce.

Cílem je také zajištění lepší vzájemné spolupráce a komunikace a za účelem 
upevnění a rozvoje aktivního partnerství v oblasti vzdělávání, udržení trvalého 
dialogu na téma vzdělávání v území, vzniku nových forem spolupráce v oblasti 
rozvoje vzdělávání, koordinace aktivit a prosazování společných zájmů.

Článek 2

OBLAST SPOLUPRÁCE

Spoluprací chtějí partneři posilovat identifikované prioritní oblasti ve vzdělávání 

definované v dokumentu Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Olomouc s cílem 

naplnění globálního cíle: „Inovovat předškolní a základní vzdělávání, které povede ke 

zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivnosti škol a k uplatnění absolventů na 

současném trhu práce.“

Koordinace, plánování a podpora aktivit bude probíhat zejména v podobě 
jednotlivých ročních akčních plánů, které budou realizovány v souladu s aktuálně 
vybranými prioritami schválenými řídícím výborem.
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Partneři se budou aktivně podílet na tvorbě akčního plánu, budou se aktivně 
zapojovat do jeho implementace a budou se podílet na hledání zdrojů k financování 
aktivit.

Článek 3

FORMY SPOLUPRÁCE

Partneři Memoranda chtějí dosáhnout společného cíle především:

1. Posilováním vzájemné komunikace
2. Účastí na společných projektech, sdílením přínosů z projektů a předávání 

příkladů dobré praxe
3. Podporu společných aktivit jako jsou kulaté stoly, semináře
4. Posilováním otevřenosti škol a spolupráce pedagogů
5. Medializací výstupů vzájemné spolupráce
6. Šíření informací o projektu MAP a jeho výstupech uvnitř organizace
7. Aktivním podílení se na aktualizaci dokumentu MAP, hodnocení přínosů a 

plnění cílů

Článek 4

MECHANISMY FUNGOVÁNÍ

1. Hlavní platformou spolupráce je zastoupení hlavních partnerů v řídícím 
výboru.

2. Partnerství je otevřené, je možno kdykoli přistoupit
3. Administrativní úkony spojené s novým členstvím provádí pracovníci 

z realizačního týmu projektu MAP 
4. Odstoupení od Memoranda je možné písemným oznámením nositeli projektu, 

který informaci předloží řídícímu výboru.

Článek 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Partneři Memoranda vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v oblastech 
vymezených tímto Memorandem formami výše uvedenými.

2. Memorandum je projevem svobodné vůle.
3. K Memorandu mohou přistoupit i školy, které jsou zařazeny pro projekt MAP I 

v rámci ORP Olomouc a pro projekt MAP II budou řešeny v rámci jiného 
ORP. Důvodem je podpis Prohlášení MAS Šternbersko, Moravská cesta, 
Bystřička, Hanácké Království a Region Haná ohledně spolupráce, návaznosti 
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a propojení realizovaných aktivit, o které projevily subjekty zájem v rámci MAP 
v ORP Olomouc.

4. Memorandum je možné měnit a doplňovat písemnými dodatky, se kterým jsou 
všichni signatáři vyrozuměni.

5. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou.
6. Samotné Memorandum nezakládá právo žádného z účastníků na finanční či 

hmotné plnění od druhé smluvní strany nebo realizátora projektu.




