MEMORANDUM O PARTNERSTVÍ MAP
My, členové Partnerství MAP Tišnova, s uvědoměním si nezbytnosti efektivní a účelné
vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání a rozvoje školství, s cílem zkvalitnění a rozvoje
vzdělávací soustavy na místní úrovni ORP Tišnova, se hlásíme k principům tohoto
Memoranda.

I.
Východiska spolupráce
1. Uzavření memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci při vytváření a
realizaci komplexních lokálních strategií rozvoje vzdělávání v ORP Tišnov.
2. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie při uplatňování vzdělávacích
strategií není tímto Memorandem dotčena.
3. Cílem spolupráce je dosažení pozitivní změny v oblasti vzdělávání, zlepšení kvality a
přístupu ke vzdělávání, podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka do
15 let.
II.
Oblasti spolupráce
1. Spolupráce se bude vztahovat na všechny oblasti realizace strategií rozvoje vzdělávání,
zejména na oblasti:
a) předškolního vzdělávání a péče
b) čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání
c) inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
2. Pozornost bude věnována i podpoře subjektů zabývajících se formálním vzděláváním,
dále subjektů poskytujících služby v oblasti vzdělávání neformálního, případně služby na
vzdělávací aktivity navazující či s nimi související, jako jsou např. programy sociálního
začleňování. V této oblasti hodlají všechny strany spolupracovat a sdílet informace o
průběhu a výsledcích aktivit.
3. Všichni členové Partnerství budou úzce spolupracovat při přípravě a provádění
koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání, zejména při přípravě Strategického rámce
MAP a Akčního plánu MAP.
4. Všechny strany se budou aktivně podílet na plnění dohodnutých opatření v oblasti
vzdělávání a společně hledat prostředky k jejich financování.
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III.
Formy spolupráce
1. Forma spolupráce Partnerství - výměny informací, sdílení dobré praxe, vzájemné konzultace
a setkávání, činnost pracovních skupin a realizace odborných seminářů s cílem vytvoření
společných stanovisek, cílů a postupů k jejich naplnění.
2. Spolupráce směřuje k přijetí společného stanoviska, společného postupu či jiné vhodné
formy v souladu s právním řádem České republiky.

IV.
Zacházení s důvěrnými údaji
Se vzájemně poskytnutými informacemi budou všechny strany nakládat v souladu s platnými
právními předpisy a způsobem, který nezapříčiní újmu druhé straně.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Toto Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem schválení
Partnerství MAP a pozbývá platnosti s ukončením aktivit Partnerství MAP.
2. Všichni partneři prohlašují, že je jim obsah Memoranda dobře znám v celém rozsahu, je
projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté nátlaku a že jej neuzavírají v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek.
3. Nedílnou součástí Memoranda je příloha s vlastnoručními podpisy všech oprávněných
zástupců partnerství MAP.
4. Toto Memorandum, včetně přílohy, se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností
originálu.

V Tišnově dne, .................

Příloha: Signatáři Memoranda o partnerství MAP
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