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Popis 
Jednou z povinných aktivit realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ (MAP) je 
spolupráce s projektem „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání“ (KAP).  

Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina“ (dále jen KAP), 
registrační číslo CZ.02.3.68/0./0./15_002/0000503, má za úkol doložit spolupráci, která vznikla 
v rámci společných aktivit projektů MAP a KAP. Spolupráce těchto subjektů, za účelem sdílení 
odbornosti a zkušeností v oblasti vzdělávání, bude doložena prostřednictvím Memoranda o 
spolupráci KAP a MAP. 

Projekt Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou (dále jen „MAP II“), registrační číslo 
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150, jehož realizátorem je Město Žďár nad Sázavou, byl 
k této cílené spolupráci vybrán jako jeden z partnerů na základě dobrých zkušeností a spolupráce 
čtyř základních škol z území ORP Žďár nad Sázavou na implementačním projektu „Učíme se ze 
života pro život“, který vychází z projektu KAP Kraje Vysočina.  
 
Účelem zmiňovaného memoranda je spolupráce na aktivitách projektu KAP směřujících zejména 
k tvorbě dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina II, včetně zajištění 
realizace implementačních aktivit. Budoucí spolupráce bude navazovat na spolupráci nyní již 
probíhající a to zejména formou výměny znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe, společných 
jednání zástupců realizačních týmů a řídících výborů, společným postupem při sběru dat, výměnou 
informací v oblastech spolupráce a vzájemnou podporou implementačních aktivit.  
 

 
 
Geneze případu:  

Rada města schválila Rozhodnutí o poskytnutí dotace MAP II na své 98. schůzi konané 22. 10. 
2018, a to usnesením (1738/2018/MST): 

Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Místní akční 
plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0./0.0/7_047/0009150, a to ve znění dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu města, 
aby jménem města Žďár nad Sázavou činil úkony a právní úkony vyplývající ze zapojení města do 
projektu. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0  

 

Rada města schválila podání žádosti o podporu projektu Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár 
nad Sázavou na MŠMT do 15. 5. 2018 na své 89. schůzi konané 3. 5. 2018, a to usnesením 
(1527/2018/MST): 

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o podporu projektu Místní akční plán 
vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou na MŠMT do 15. 5. 2018. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0. 

 



 

Rada města schválila zapojení města Žďár nad Sázavou a vypracování žádosti o dotaci do 
projektu MAP II v ORP Žďár nad Sázavou na své 78. schůzi konané 4. 12. 2017, a to usnesením 
(Usn. 1334/2017/ŠKS): 

Rada města po projednání schvaluje zapojení města Žďár nad Sázavou a vypracování žádosti 
o dotaci do projektu MAP II v ORP Žďár nad Sázavou. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1 

 
Návrh řešení 
 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci KAP a MAP v rámci 
realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina v předloženém znění a 
pověřuje místostarostu města, Ing. Josefa Klementa, k jeho podpisu. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci KAP a MAP v rámci 
realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina v předloženém znění a 
pověřuje místostarostu města, Ing. Josefa Klementa, k jeho podpisu. 
 
Rada města po projednání neschvaluje uzavření Memoranda o spolupráci KAP a MAP v rámci 
realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina v předloženém znění a 
pověřuje místostarostu města, Ing. Josefa Klementa, k jeho podpisu. 
 
 
Doporučení předkladatele 

Doporučujeme schválit dle návrhu. 
 
 
Stanoviska  

Projednáno s místostarostou města Ing. J. Klementem.  
Projednáno s Odborem školství, kultury a sportu. 
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Memorandum o spolupráci KAP a MAP  
 

v rámci realizace projektu 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina 

 
Kraj Vysočina                                                         

se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
IČ: 70890749                                                  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina                        
(dále také „realizátor projektu KAP“)  
        

a     

statutární město Jihlava 

se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1  
IČO: 00286010 
zastoupené: MgA. Karolínou Koubovou 
        
a             

Královská stezka o.p.s. 

se sídlem Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 
IČO: 27521702  

zastoupená: Mgr. Gustavem Charouzkem 

a             

město Žďár nad Sázavou 

se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841 
zastoupené: Ing. Josefem Klementem 
 
a 
    
MOST Vysočiny, o.p.s. 

se sídlem Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí 
IČ: 26943662 
zastoupená: Mgr. Milanem Dufkem 
 

(dále jen „smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku toto Memorandum o spolupráci (dále jen 
„Memorandum“) následujícího znění: 
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Preambule 
 
Kraj Vysočina jako realizátor projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina, 
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000503, realizovaného od 1. 3. 2016 do   
28. 2. 2022 (dále jen „projekt KAP Kraje Vysočina“), uzavírá toto Memorandum se smluvními 
stranami, které jsou ochotny podílet se na aktivitách projektu KAP směřujících k přípravě 
výstupů projektu KAP a dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina II. 
 

I. 
Účel memoranda 

 

Smluvní strany, zastoupené v prvním období realizace projektu realizačními týmy Místních 
akčních plánů (dále jen „MAP“) I, se účastnily aktivit projektu KAP od doby přípravy prvního 
dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina a tímto Memorandem stvrzují, 
nyní již v zastoupení realizačních týmů MAP II, spolupráci v rámci implementačních aktivit 
projektu a dalších aktivit projektu směřujících zejména k tvorbě dokumentu Krajský akční plán 
rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina II  a dalších dílčích výstupů projektu KAP.  
Smluvní strany tohoto Memoranda deklarují zájem o spolupráci nejen v rámci aktivit projektu 
KAP, ale i v budoucnu při přípravě dalších aktivit směřujících do oblasti rozvoje kvality 
vzdělávání na území Kraje Vysočina. 
 

II. 
Oblasti spolupráce 

 

Signatáři tohoto memoranda mají za společný cíl spolupráci především v těchto oblastech: 
 

o podpora kompetencí k podnikavosti, inciativě a kreativitě; 

o podpora polytechnického vzdělávání; 

o podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; 

o rozvoj kariérového poradenství; 

o rozvoj škol jako center celoživotního učení (dalšího profesního vzdělávání); 

o podpora inkluze; 

o rozvoj výuky cizích jazyků; 

o zvyšování ICT kompetencí (včetně podpory konektivity a bezpečného internetu) a 

o čtenářská a matematická gramotnost a obsah kurikula. 

Tematická zaměření oblastí spolupráce nevylučují spolupráci signatářů v jiných oblastech 

vzdělávání a tematických okruzích. 

III. 
Formy spolupráce 

 

Smluvní strany společného cíle dosáhnou prostřednictvím realizace některých z níže uvedených 
činností: 

o výměna znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe; 

o společná jednání zástupců realizačních týmů a řídících orgánů zřízených v rámci 

realizace KAP a MAP; 

o společný postup při sběru dat;  
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o plánování, sdílení, výměna informací v oblastech spolupráce (včetně komunikace 

za účelem prevence duplicitně realizovaných aktivit); 

o vzájemná podpora implementačních aktivit; 

o šíření výstupů vzájemné spolupráce; 

o spolupráce v oblasti šíření výstupů implementačního projektu „Učíme se ze života 

pro život“, který realizuje naplánované aktivity, uvedené v dokumentaci  KAP 

Kraje Vysočina 

o a další spolupráce za účelem rozvoje vzdělávání. 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany tohoto Memoranda vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat 

v oblastech vymezených tímto Memorandem v čl. II,  formami uvedenými v čl. III. 

2. Memorandum je projevem svobodné vůle. 

3. Každá ze smluvních stran může Memorandum písemně vypovědět, a to bez uvedení 

důvodu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet měsícem následujícím po 

doručení výpovědi poslední smluvní straně. 

4. K tomuto Memorandu se může připojit další subjekt se sídlem v Kraji Vysočina se 

zaměřením souvisejícím s účelem tohoto Memoranda. 

5. Toto Memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými 

a podepsanými všemi smluvními stranami. 

6. Toto Memorandum se vyhotovuje v 6 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, Kraj Vysočina obdrží dvě vyhotovení.  

7. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Smluvní strany prohlašují, že je jim 

obsah Memoranda dobře znám v celém rozsahu, byl sepsán podle jejich pravé 

a svobodné vůle prosté omylu a donucení, nikoli v tísni, že Memorandum není zdánlivým 

právním jednáním, že strany Memoranda souhlasí s celým jeho obsahem. Na důkaz toho 

jejich oprávnění zástupci níže připojují své vlastnoruční podpisy. 

8. Toto Memorandum nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a uzavírá se 

na dobu určitou do ukončení realizace projektu KAP Kraje Vysočina (tj. do 28. 2. 2022).   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Krajský akční plán Kraje Vysočina č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000503 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
 
 

 
 

Číslo stránky 4 

O schválení Memoranda rozhodla Rada Kraje Vysočina na své schůzi konané dne 
............................. 2019 usnesením č. ......................................................... 
 
O schválení Memoranda rozhodla Rada města Jihlavy usnesením č. ................................. 
 
O schválení Memoranda rozhodla Rada města Žďáru nad Sázavou 
usnesením č.................................. 
 
 
 
V Jihlavě dne .............................. 

 
MUDr. Jiří Běhounek                              

 hejtman kraje 
 
 
V Jihlavě dne .............................. 

 
MgA. Karolína Koubová 
statutární město Jihlava 

                                                                                                                    
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne ………………… 
               

Ing. Josef Klement 
město Žďár nad Sázavou 

 
 
Ve Velkém Meziříčí dne ………………… 
               
 

Mgr. Milan Dufek 
MAS MOST Vysočiny, o.p.s. 

 
 
V Habrech dne ………………… 
               
 

Mgr. Gustav Charouzek 
Královská stezka, o.p.s. 


