
MEMORANDUM O VZÁJEMNr1 SPOLUPRÁCI

Záliladní škola Jani Palachn, Jana Palachn 166
se sídlcm: Jana Palacha l66. 284 01 KLlná I Iorži

IČ:71001131
zlsLouueni: Mpr, Jalo",d\ ou DrdhťšoVotl. icditť]kU.l
(dálejen ,.Zs")

střední odbořná škola a střední odborné učiliště řenesel, Kutná l1ora, Čáslavsl{á 202

se sid]enr: Čáslavská 202, 284 01 Kufuá l lora
IČ:00509965
zastoupená: Ing. Antonínem Hasíkcm, ředite]em

(dálejen ,,SS")

1 Uvod

1.1 Zílčastěné strany uzavirají toto Memorandum za účelem koordinace společných zájmťr v oblasti

podpory piít,odovědných a tecl ických oboru.

2 předmět memorlnda

2,] Cílen a účelem tohoto Menroranda je dohodnout a lcalizoval obouslra ,}č prospěšnou spolupr,áci

s cílen dosllhnout Z\"ýšené poptávky po příIodo\,ědných a technických oborech v lálnci

sťedoškolského vzdĚlání, Zúčastněné strany uza\,íraji toto Memolandum s včdomín. žc jejich írzká

spolupráce a společné ílsilí propoji zkušenosti a zna]osti zúčastněqÝch institucí \,e prospěch žáků a

studentů, a prohloubí vzájcrnné kontakty a vazby nezi střednim odboťným školstvíin a 7á]dadníln

školstvím.

3 Závazky smluvnich stran

3.1 Závazky SŠ
SŠ se zavazuje ult,tožnit exkurze žákťt a pedagogů ZŠ na vybrarrá placovistc SŠ,

, SŠ se zavazuje uspořáclat v prťrběhu jcdnoho roku orin, 2 projcktové dny se zanrěienínr rra tcchrlické

:r niírodovědrré oblasti,
\s lná ,,;iťnl n splllUp|cci se./Š pri \olbé žakllo <Vén] l,udnrr;rnt pornl:,rní

- SŠ bude o spolupráci se ZŠ ir' íbrmovat na svých u,cbových stránkách,

- SŠ bucle mediálně komunikovat společné Zájmy smluvních stran.

3.2 Závazky ZŠ
ZŠ se zavazuje rozvíje| aalosti svých žáků v techrrických a piírodovědných oboreclr,

ZŠ se zavazuje oiganizačně zabezpečovat odborné exkurze žáků n pedagogů na vybtaných

n12coVištich SS.

- ŽŠ Uua" o spolupláci se" SŠ infolmovat v rátnci akci pořáclaných ZŠ zpťrsobem a v lozsáIlll

dolrodrrutých se zástr.rpci SS-



Škola bude průběhě infořmovat o spolupráci se SŠ rTa svých webových strárlúch,

3.3 Smluvni strany se spo]ečně dohoclly na vzájemné součinnosti při piípadné lealizaci plojektů SŠ a ZŠ,

ktel,é budou podporovány z ELi nebo státního rozpočtu, NáZev a stručný popis tčclrlo pťojektů,ie

přílohou č. 1 McnToranda, Smyslem této spolupráce je definování a uskutcčněni takových

projektových záněrir, ktcré budou rellektovat potŤeby nabídky a poptávky na regionální]n trhu práce

ve vazbě na budoucí upIatnění žáků. potažmo studcntů na tlhu práce,

4.I

,l závěťcčnáustanovení

Zúčastifuó stťany tohoto metnolanda vyjadřují s\"ým podpisem svoLl vůli vzájcmně spolllpracovirt

v ob]astech vymczených tímto Dlcmolandem formani zde uvedenými,

Memoladum je projevcm svobodné a \,ážné vťlle Zúčaslněných stran,

Toto memorandum je možné nčnit a doplňovat jcn písennými dodatl(y pii.jatýni a podepsanými

oběma Zťlčastněnými straDami.

4,4 Memoranclum jc vyhotovení ve dvou stcjnopisech přičemž každý zúčastněná strana obdrží po jednor'r

1,yhotovcní.

4-5 Memoťandu sc uzavirá ía dobu určitou do 31, 12, 2022 a nabýr,á účir]nosti dnťln podpisu

7ličastnčnÝch stran,

,r," ,lL o'uzlr lazz' dne 14 o 2,///

4.2
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Příloha č. 1 Memoranda o vzájemné spoluprácl

Pořadí Nifuev proieku §tručný popis zdroi financování

L.

Rozvoj podporovaných
klíčových kompetencí v
oborech školy

Stavební úpravy a modernizace
odborných učeben zaměřených na
digitální technologie, cizí jazyky,
přírodní vědy, řemeslné a
technické oborv

Integrovaný regionální
operační program,

Středočeský kraj


