Memorandum o spolupráci pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Stod
Toto Memorandum se uzavírá na základě dobrovolné a vzájemné dohody zúčastněných stran a
definuje zásady spolupráce v oblastech definovaných v Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání SO
ORP Stod (dále jen MAP).
Zúčastněné strany uzavírají toto Memorandum s cílem, že vzájemná spolupráce povede ke zkvalitnění
a udržitelnému rozvoji vzdělávací soustavy (formálního i neformálního vzdělávání) na úrovni správního
obvodu ORP Stod.
Článek 1
Partnerství MAP
Zúčastněné strany Memoranda vyváří platformu Partnerství MAP, které je otevřeno všem dalším
potenciálním zájemcům o spolupráci v oblasti předškolního, základního, zájmového, uměleckého i
neformálního vzdělávání.
Partnerství MAP bude řízeno Řídícím výborem MAP a spravováno realizačním týmem MAP.
Partnerství je založeno na principu dobrovolnosti. Nezávislost jednotlivých partnerů při uplatňování
vzdělávacích strategií není tímto Memorandem dotčena.
Článek 2
Zásady spolupráce
Zúčastněné strany budou úzce spolupracovat při přípravě a realizaci priorit definovaných Strategickým
rámcem MAP.
Spolupráce uskutečňována formou plánování, sdílením a výměnou zkušeností, hledáním vhodných
finančních zdrojů, formulací společných stanovisek v oblasti školství a vzdělávání.
Článek 3
Oblasti spolupráce
Memorandum zahrnuje vzájemnou spolupráci v prioritách uvedených ve Strategickém rámci MAP SO
ORP Stod:
1. Technický i funkční stav budov, areálů a zařízení škol a školských zařízení
2. Technický i funkční stav budov, areálů a zařízení subjektů zájmového a neformálního
vzdělávání
3. Spolupráce a výměna zkušeností v oblasti školství a vzdělávání
4. Naplňování principů inkluzivního vzdělávání
5. Čtenářská a matematická gramotnost v předškolním, základním i zájmovém vzdělávání
6. Zkvalitnění využití krajských, národních i evropských dotačních možností
7. Rozšíření spolupráce v oblasti kariérového poradenství
8. Snížení výskytů rizikových forem chování dětí a mládeže
Článek 4
Závěrečná ustanovení

Se vzájemně poskytnutými informacemi budou všechny strany nakládat v souladu s platnými právními
předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně. Zúčastněné strany se zavazují zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech považovaných za důvěrné.
Memorandum se uzavírá na dobu neurčenou a nabývá účinnosti dnem podpisu jednotlivých
zúčastněných stran.
Memorandum pozbývá platnosti s ukončením aktivit Partnerství MAP.

Ve Stodě dne 12. 12. 2017

