
MEMORANDUM 
O SPOLUPRÁCI

při přípravě a realizaci projektu Eduzměna 
- Model regionální podpory vzdělávání

uzavřené mezi

Nadační fond Eduzměna, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Středočeský kraj, Město Kutná Hora 
a MAS Lípa pro venkov se dohodly na tomto společném Memorandu o spolupráci na projektu Eduzměna 

(dále jen Memorandu):

Signatáři tohoto Memoranda se shodují na potřebě zajistit co nejefektivnější spolupráci při
přípravě, realizaci a vyhodnocení projektu Eduzměna, tak aby se podařilo naplnit vizi projektu.

Článek 1

PREMISA 
- VIZE PROJEKTU 
EDUZMĚNA

Všechny děti se učí s radostí, 
naplno a s rovnými příležitostmi 
a ze školy odcházejí připravené 
na výzvy 21. století.

MAS Lípa pro venkov z.s.
se sídlem Zbraslavice 7, 

285 21 Zbraslavice

zastoupeným manažerem spolku
Mgr. Radkem Tvrdíkem

Městem Kutná Hora
se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 

284 01 Kutná Hora

zastoupeným starostou 
Ing. Josefem Viktorou

Středočeským krajem
se sídlem Zborovská 11, 

15 021 Praha 5

zastoupeným hejtmankou Středočeského kraje
Mgr. Petrou Peckovou

Nadačním fondem Eduzměna
se sídlem Prokopova 3, 

130 00 Praha 3

zastoupeným ředitelem 
Nadačního fondu Eduzměna

Mgr. Zdeňkem Slejškou

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem Karmelitská 529/5, 

118 12 Praha 1

zastoupeným ministrem školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky

Ing. Robertem Plagou, Ph.D.



Článek 2

V Kutné Hoře dne 

Článek 3
Signatáři se budou v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení projektu Eduzměna podílet na:

Nadační fond Eduzměna, MŠMT, město Kutná Hora a MAS Lípa pro venkov z.s. se za účelem posílení 
spolupráce a podpory realizace projektu Eduzměna během let 2020 až 2024 zavazují vytvářet podmínky, 

které ověří efektivní model podpory rozvoje kvality škol regionu.

Dále se jednotlivé strany zavazuji: 

přípravě a nastavení projektu v jeho první fázi, ve které se specifikují opatření realizovaná v rámci pilotáže,
členství v platformách zřízených za účelem odborné garance projektu a jeho dobré realizace,
spolupráci na přípravě souvisejících podkladů,
vyhodnocení a přenositelnosti.

MŠMT ČR
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Ministr

Nadační fond Eduzměna
Mgr. Zdeněk Slejška

Ředitel

poskytovat veškeré informace o průběhu projektu a vyhodnocování jednotlivých aktivit signatářům tohoto memoranda,
financovat opatření, která pomohou s vytvořením a ověřením modelu regionální podpory v regionu Kutnohorsko,
evaluovat dopady a procesy projektu, aby byl efektivní,
připravovat podklady pro jeho šíření a přenositelnost.

Nadační fond Eduzměna bude:

podporovat projekt Eduzměna z pozice obce s rozšířenou působností a zřizovatele školských zařízení, 
a to zejména tak, že bude podporovat zapojování škol do projektu a vytvářet jim k tomu vhodné podmínky,
poskytne součinnost v informování o projektu v rámci svých informačních aktivit,
poskytovat vybraná data o zřizovaných školách,
napomáhat k realizaci opatření v regionu.

Město Kutná Hora bude:

napomáhat propojení realizovaného projektu MAP s projektem Eduzměna,
poskytne součinnost v informování o projektu v rámci svých informačních aktivit v rámci regionu,
napomáhat k realizaci opatření v regionu. 

MAS Lípa pro venkov z.s. bude:

podporovat projekt Eduzměna z pozice kraje a zřizovatele školských zařízení, a to zejména tak, že bude podporovat 
zapojování škol do projektu a vytvářet jim k tomu vhodné podmínky,
poskytne součinnost v informování o projektu v rámci svých informačních aktivit,
poskytovat vybraná data o zřizovaných školách,
napomáhat k realizaci opatření v regionu.

Středočeský kraj bude:

poskytovat vybraná data o sledovaném ORP,
informovat o krocích na úrovni tvorby a směřování vzdělávací politiky,
podporovat spolupráci škol a školských zařízení,
podporovat síťování a propojování s a mezi ústředními orgány státní správy.

MŠMT bude:

Město Kutná Hora
Ing. Josef Viktora

Starosta

MAP Lípa pro venkov z.s.
Mgr. Radek Tvrdík
Manažer spolku

Středočeský kraj
Mgr. Petra Pecková

Hejtmanka Středočeského kraje
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