
         
 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000504 
 
 

MEMORANDUM   O   SPOLUPRÁCI       Příloha č.1 

 

statutární město Havířov 

se sídlem: Havířov-Město, ul. Svornosti 86/2, PSČ 736 01  

IČO: 00297488   

zastoupené: Mgr. Janou Feberovou, primátorkou  

 
 

VYHLAŠUJE 

 

Memorandum o spolupráci při realizaci projektu  

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“ 

reg. číslo: CZ.02.03.68/0.0/0.0/15_005/0000504 

 

Preambule 

Statutární město Havířov jako nositel projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Havířov“ vyhlašuje výzvu ke spolupráci určenou školám a školským zařízením, rodičům, žákům, 

neziskovým organizacím a všem dalším subjektům v území správního obvodu ORP Havířov, 

kteří považují vzdělávání, jeho dostupnost a kvalitu za důležitou prioritu a jsou ochotni se 

spolupodílet na jejím dosahování. 
 

Připojení k partnerství mohou subjekty deklarovat podpisem tohoto Memoranda, jehož účel, 

obsah a náležitosti jsou definovány takto: 
 

Článek I. 

Účel Memoranda 

Účastníci Memoranda deklarují dohodu ohledně prospěšnosti realizace projektu „Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“. 

Účelem tohoto partnerství je spolupráce subjektů při realizaci projektu „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“, a to sdílením odborností a zkušeností s řešením 

problematiky v oblasti předškolního a základního vzdělávání a aktivit spolupráce při realizaci 

projektu MAP.  
 

Článek II. 

Obsah projektu 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v mateřských a základních 

školách, za pomoci spolupráce všech poskytovatelů vzdělávání v ORP Havířov. S využitím 

expertních skupin budou navrhována a plánována řešení konkrétních potřeb ve vybraných 

oblastech vzdělávání, přičemž se zohlední výstupy analýz současného stavu. Výstupem 
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projektu je dohoda o prioritách vzdělávání v území a soubor aktivit navrhujících konkrétní 

řešení, resp. Místní akční plán pro ORP Havířov. 

Cílem projektu je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, jež ovlivňují 

vzdělávání v ORP Havířov. Za pomoci vzniklých partnerství napomáhat ke zkvalitnění 

vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji 

dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.  
 

Článek III. 

Partnerství MAP 

Účastníci Memoranda se dohodli, že budou v rámci naplňování cílů projektu „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“ úzce a aktivně vzájemně spolupracovat, a to formou 

plánování, sdílení, výměny informací, vzájemnými konzultacemi, přijetím společného 

stanoviska, společného postupu či jinou vhodnou formou v souladu s platnými právními 

předpisy. 
 

Hlavní platformou spolupráce je „Partnerství MAP“, které je otevřené všem zájemcům o rozvoj 

kvality vzdělávací soustavy. Účastníci Memoranda vytvářejí základ „Partnerství MAP“, 

v průběhu realizace projektu se k němu mohou připojit další subjekty. Partneři, po 

oboustranné dohodě s realizátorem, budou do projektu zapojeni jedním nebo více 

z uvedených způsobů: 

1) pravidelným informováním, např. zasíláním informačního materiálu o průběhu 

realizace aktivit projektu; 

2) informováním na společných nebo individuálních jednáních; 

3) konzultováním, tj. sběrem a vypořádáním jejich připomínek k realizovaným aktivitám; 

4) členstvím v Řídícím výboru nebo pracovní skupině, aby se mohli přímo podílet na 

vytváření návrhů MAP. 
 

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

zejména ale na tyto oblasti: 

- inkluze, investice a předškolní vzdělávání 

- čtenářská gramotnost, cizojazyčná gramotnost, informační gramotnost 

- matematická a finanční gramotnost 

- polytechnické vzdělávání a digitalizace 

- podnikavost a kariérové poradenství 

- občanské kompetence zejména rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků. 
 

Partnerství MAP je řízeno Řídícím výborem MAP, složeným z vybraných oborových zástupců 

členů „Partnerství MAP“. Účastníci Memoranda se dále dohodli, že v rámci svých možností 

budou zajišťovat vhodnou propagaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Havířov“. Účastníci Memoranda si budou navzájem vytvářet příznivé podmínky k efektivnímu 

a účelnému naplňování vzájemné spolupráce při realizaci projektu. 
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Článek IV. 

Koordinace v rámci projektu 

Realizátorem projektu je statutární město Havířov, které tímto bere na sebe roli koordinátora 

projektu, zodpovědného za řádný proces realizace projektu „Místní akčním plán rozvoje 

vzdělávání v ORP Havířov“. 
 

Realizátor projektu zajišťuje průběžné informování o průběhu realizace a organizuje setkání 

subjektů zapojených do projektu. 
 

Článek V. 

Komunikace v rámci projektu 

Vzájemná komunikace v rámci projektu bude probíhat zejména prostřednictvím: 

1) Kontaktních osob (každý subjekt zapojený do realizace projektu nominuje svého 

zástupce včetně uvedení kontaktních údajů) 

2) Dalších vhodných kanálů – Radniční listy, webové stránky města, webové stránky 

projektu, letáky a plakáty, tiskové zprávy apod. 
 

 

Článek VI. 

Závěrečné ustanovení 

Samotné Memorandum nezakládá právo žádného z účastníků na finanční či hmotné plnění od 

realizátora projektu nebo kteréhokoliv z partnerů zapojeného do projektu. 

V rámci snahy o co nejefektivnější naplnění cílů Memoranda je možné a dokonce žádoucí 

přistoupení dalších subjektů k Memorandu. 

Se vzájemně poskytnutými informacemi budou všechny strany nakládat v souladu s platnými 

právními předpisy a způsobem, který nezpůsobí újmu druhé straně. 

Memorandum se uzavírá do konce realizace projektu a nabývá účinnosti dnem vyhlášení, resp. 

dnem přistoupení konkrétního subjektu k Memorandu. Přistupující subjekt může od 

Memoranda odstoupit písemným oznámením realizátorovi projektu (statutární město 

Havířov), kterému sdělí, že se Memorandem nehodlá nadále řídit. 

Vyhlášení Memoranda schválilo Zastupitelstvo města Havířova dne ……………….………………, číslo 

usnesení ……………………………….. 

 

 

Havířov dne  
 

 

………………………………………       

Mgr. Jana Feberová 

primátorka 

statutární město Havířov 

 


