
MEMoRA.NDUM o VZÁJENINÉ §PoLUPRÁCI

Základní škola a Mateřská škola stařý Kolíu
se sídlem: Kolínská 90, 281 23 Stalý Kolín.
IČ '709 41 16'7

Zastoupená: Mgr, Radkem Pařeze1n, ředitelem
(dálejen,,ZŠ")

a

Střední odborná škola a Středni odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
se sídlerrr: Čás]avská 202, 284 01 Ktrtná Hora
lČ: 005 09 965
zastoupená: lng. Antonínem Hasíkem, ředitelem
(dále ien,,sŠ")

1 Úvod

1,1 Zúčastčné strany uzavírají toto Mcmorandum za úče]ern koordinace společných zájmů v oblasti
podpory piirodovčdných a technických oboru,

2 předmět memoranda

2,1 Cilem a účelen tohoto Momoraúda ic dohodnout a lealizovat oboustnnně prospěšnou spolupláci
s cílem dosarllrlollt Zwšené poptávky po piírodovědných a technických oborech v rámci
sťedoškolského vzdělálí, Zúčastnčné stlany uzavírají toto Memorandun s vědomim, že jejich úZká
spolupráce a společné úsili propojí Zkušenosti a 2nalosti Zúčastněných institucí \,e prospěch žáků a
studentů, a prohloubí vzájemié kontakty a vazby mezi stiedním odbomlfon školstvím a základním
školstvím,

3 závazkv smluvních stran

3.1 Závazky SŠ
SŠ se zavazuje umožnit exkurze žáků a pedagogů ZŠ na vybraná pracovisté SŠ,

- SŠ se zavarujc uspořádat v průběhu jednoho roku min, 2 projektové dny se zaměřenirn na tcchnické
a příIodovědné oblasti.
SŠ má zájem o spoiupráci se ZŠ pii volbě žáků o svérn bLrdoucím povolánr.

- SŠ bude o spolupráci se ZŠ informovat na svých webovýcb stránkách.
SŠ bude mediálně komunikovat společné Zájmy smluvních stran,

3.2 Závaz*y ZŠ

- ZŠ se zavazujc rozvtot 7 alosti s\,li,cb žáků v technických a přirodovčdných oborech.
ZŠ se zavazuje organizačně zabezpečovat odbomé exkurze žáků a pedagogů na vybranýcl,t
placovištích SŠ,



]3

4.4

4.I

4.2

4.3

- ZŠ bude o spolupráci se SŠ infonnovat v rámcj akcí poiádaných ZŠ způsobem a v rozsahu
dohodnutých se Zástupci sŠ,
Škola bude pruběžně inlbmovat o spolupláci se SŠ na srlich webových strántách.

Smluvni strany se společně dohodly na vzájemné součil]nosti při případné realizaci projektů SŠ a ZŠ,

které budou podporovány z EU nebo státniho rozpočtu. Název a str,]]čný popis těcito projektů je
přílohou č. l Memoranda- Smyslem této spolupráce je definování a uskutečnění takovýclr
projekto\tých záněrů, ktelé budou rellektovat po8eby nabídky a poptávky na regionálním t.hu práce

ve vazbě na budoucí uplatnění žáků, potažmo studentťl na trhu práce.

4 závěrečná ustanoveni

Zúčastněné strany tohoto memoranda vyjadiují svým podpisem svou lůli vzájemně spolupncovat
v oblastech vynezených tímto memorandem 1brmami zde uveden]hni.

Memoradum je ptojevem svobodné a vťné vůle zúčastnělých stran,

Toto menorar'dum je možné měnit a doplňovat jerr píserrrnj,rrri dodatky pňjatými a podepsan]hni

oběma Zúčastněn]íni stranami.

Memoraldum je vyhotovení ve dvou stejnopisech, piičenť každý zúčastnďlá strana obdrží po jednom

vyhotovení.

Memorandu se uzavirá na dobu určitou do 31, 12. 2022 a nabý\á účinnosti dnem podpisu

7účaslněnÝch stían-

4.5

Z \ Uhlt, v Kutné Hoře.lne q i ,"J |'v kutné Hoře dne

soš a sou řeme
Antonín Hasík_ ředi

Kutná Ilora
školy

l J ,ijkjr:l: l, ,:,l:illc*,\(c:as,.j/,,.,.

li , i/l.,\ov, ri;",r;(e
Kol,rsld 90,28| 23 sta} KolÍn

Základ;í škola lóo 709 41 467

Mgr, Radek PařeZ, ředitel školy '1'



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


