
MEMORANDUM O VZÁJIMNÉ SPOLUPRÁCI

ZŠ T. G. Masáryka Kutná Hořa, Jirá§ko\T s dy 387
se sídlcrn: Jiráskov} sady ]87, 284 01 Kutná Hoťa
lČ:71002090
zastoupená: Mgl. Bc. Zdcnkou Mačinovou. řcditelkoll
(dáLe jen ..Zs'')

a

střední odborná škola a střední odborné učiliště řemesel, Kutíá Hora, Čáslavski 202
se sidlem: Čáslavská 202. 28,1 01 Kutná Hořa
lČ':00509965
Zastoupená: 

"Ing. 
Antonincrn lJasíken1, iediteleln

(dále.|en..SS")

1 tlvod

1,1 Zúčastěllé strany uzavíÉji toto Mcmorandunr Za účelem koordjnace společných 7ájlnů v oblasti

podpoly přirodovědných a teclrnických oborů,

2 předmět memoranda

2,1 Cilcm a účelem iohoto Mencrrzrnda je dohodnout a r-cali7ovat obollsllanně prospěŠnou spolrrpr/rci

s cílcn dosálrnout 7\_1išené poptávk,v po přírodovčdných a teclmick)ich oborech v ránci
stiedoškoIského vzdělání, Zúčastněné sll.any uzavíra.ji toto Mcmoťandum s vědonim. že jejich ťrzklr

spoluplácc a společné ilsili propdi Zkušenosli a znalosti 7ilčastnčných institrtcí vc prospěch žákŮ a

studentů. a prohloubí vzáicmné kontakty a vazby lnezi střcdním odbonim školstvír'T a základnír'T

školstvím,

3 zát,azkv smluyních stran

3,l Závazk,v SŠ
\\ 5e ,/a\.l/4iť um.,7nil e\k llr./c /,|l. L a FJd;,oťU ,/\ ,u \ \ bri]l]i p'ac,,\ i:lů 5Š,

SŠ se zavazuje uspořádat v prúbčhu ieclnoho roku min, 2 projektovó dny se zaměřenim na technickó
a přírodo\,ědné oblasti.
SŠ ná zájem o spolupráci se ZŠ při volbě žiikťL o svém budorrcím povolirni.
SŠ bude o spolupráci se ZŠ inlbnnovat na sr,ých t,ebových stránkách,
sš bude mediálně komunikol,at spolcčné zájmy snlluvních stran,

3-2 Závazky ZŠ
ZŠ se zavazujc rozvíjel Znalosti svých žáků v technických a přírodovědných oborech,

ZŠ sc zavazuje olganizačně zabezpečovat odbomé cxkurzc žlrkťr a pedagogů na vybraných
pracovištích SŠ.
ZŠ bude o spolupráci se SŠ infomrovat vrárr'ci akcí pořádaných ZŠ způsobem a v lozsahLl
dohodltrtých se zástupci SŠ,



Škola bude pnlbčžnč informovat o spolupláci se SŠ na svých rveboVých stránkách.

3.3 Smluvní srrany se společDč dohocll} na r,,zájeilné součinnosti při případne realizaer projcktrr SŠ i:r ZŠ.

které budou podporor,án1, z [L] nebo státniho ro7počtu- Ná7cv a stručný popis těchto ploicktil je

piílohou č. l Memoranda. Sm}slem této spcrlupráce .je defino\,ání a uskutečnění takových
pro.jektových zárnčrů, které budou rellektoÝat potřeby nabídk_!, a poptávky na ťcgionálnim trhu práce

ve vazbě na budouci uplatnění žákf]. potažno studenlů na tlhu práce.

,l závčrcčúáu§tanovcíí

4,] Zúčastnčné strany tohoto menolanda vl,jadřrtji svým podpisem svotl vťrli vzájcmně spolupracovat

v oblastcch vyn'ezených 1ímto memoťanden lbrmirrni zde uvedenými,

4.2 Memoradum.jc projevem slobodné a vážné Ýů]e zúčastněnýclr slran.

,1.3 Toto menoLandum jc možné nrěnit a doplňovat jen písemnýnri dodalk\ přijat,Y'lni a podcpsanými

oběma ZÚčastněnýni stlanani.

,1,,1 Nlenorirndu1n je \]hotovcní \,c d\.oll stejnopisech. přičemž každý 7účastnělrá stťana obdrží po jednonl

vyhotovení.

.1.5 Memoranclu se uzavílá na dobu určitou do ]l. ]2. 2022 a oabý\,á účinnosti dnem podpisu
7účáslněnÝch stŤan.
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střcdní odbornó učilištč řem€§el kuíná Hora
]ng, Antonin Ilasik
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ZŠ T. G. Ma§aryka Kutná Hora
Mgr, Bc. Zdenka Mačinová
řcditclka školy
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Příloha č. 1Memoraílda o vzáiemné §polupíáci

Pořadí Název píoiektu stručný ooDis zdroi íinancování

1.

RoZVo.i podporovaných
klíčo\ných kompetencí V
oborech školV

stavební úpraVy a modernizace
odborných Učeben zaměřených na
digitáln í techno|ogie, cizi jazyky,
přírodnívědy, řemeslné a
technické obory

lnte8rovaný re8ionální
operačni program,

středočeský kraj


