MEMORANDUM O VZÁJEMNE SPOLUPRÁCI
Domov důchodcůČáslav
.( sld,crr: \d/arťl q.].5lJ. llj0 nl

iá.lJ\

IČ:48671'78'1

ZastoUpený: lng, Alcšcn ŠorGm. ředitclcm
(dále jen ..DD Cá§lav")
a

slředni odboříá škola a Střední odbornó učilištěřemesel,
se sídlem: Č'áslavská 202. 28.1 0l Kutná Hora

Kutná Hora, Cáslav§ká 202

lČ:00509965
7cstouoclla: lttl. AnLonrn<m l la\l\ťm. i.J:lť|eln
(dilc i;n..ŠkoL',_ ŠkoLaa t)t) ČásLU\ společně dále také jako ..smluvní §trany")
I.

Př€ambulc

1.1.Smluvní strany uzavirají toto Memorandum jako v!ádřcni společn,v'ch zájmťt a potvrzeni spolupráce
voblasti vzclělávání. wýchovy a pracovního uplatnčni studentů Škol). spolcčnéhopřesvědčení o
nezb}.tnosti kvalitní výchovy nolé genelacc odborniků v oblasti srrciálnich služcb. to vše s vědomím. že
jejich úZká spolupráce a společnó úsilípovedotr ke spojení Zkušeností a 7rlalosti Zúčastněných stran ve
prospěch studtúícíclra prohloubcni vzájemných kontaktťL a vazeb nlczi oběma Sm]uvní]ni stranami,

cíle a oblasti spoluprácc
f.l.Cilen' a ťlčeiem toboto Memoranda je dohodnout a rcalizovat oboustraniě prospěšnou spolupráci
I|.

a

udržo!al vzíjefinó paftnerské Vztahy.

2.2.Smlrrvní strai),ťcalizují spolupráci na prirTcipech rovnoprávnosti, paftneNtvi a obouslranného přinosu
pro Činnost smluvních stran.

].j,Pirnus DD ("9.1.\ d,, \ /jjen]né <l.oluprecť:
a. DD ť'áslav se zaYirzuje připťavovat a realizoval exkurze stlldentťt a pcdagogů na vybraná pracovištč
spolcčnosti.

l. Ďo
c.
d,

e,
t'.

g.
h.

Častar, se 7avazuje posk}toÝat dle provozních nložnosti praxi studcrrtů Školylonnou
neplacených stáží nebo částečnýchpracovních úr,azků.
DD č'áslav urnožní vyblanj.m studcntůn specializované odbolné stážc či semináře dohodnuté ve
.poltlprici ,c s\,,l.,ll plo /\\scni odh,,r.lť niiTr]\ťn(,.lisludťnlu Skol\,
DD Čáslav má zájem o ťlčaststudentú a absolventú školy Ve výběrových řízeních rra volnó odborné
pozice ve spolcčnosti.
DD Čáslav hu(le \,},tváiet předpoklad} pro prczentaei pr3ci \trldentu Školy v rámci akci pořádaných
Společností. to \,še v rámcj svých kapacilnich možnoslí a po piedchozí dohode 5e Zcstupci Šk,)L).
DD Čáslav deklarLrje svťrj zájcrn prrsk,l tur at ŠkoLel hodnc rruk,lvé a propagačni maleliá]y
(1iskoviny. prezentační rrrédia. výrobky. nrodely apod.) v rozsahu, 7púsobem a za podmír'ek daných
vzájcmnou dohodou při 1cspektování ochrany krrow-how, prumyslových a autorských práv,
DD Č'áslav bude o spolupráci se Škoklu inlbrmovat na svých $,ebových stránkách,
DD ČásIav deklaluje svou snahu posilovat mediální podporu při prosazovátrí společných zájmů obou
stran.

2.4,Přinos školy do vzájemné spolupráce:

b,

c,
d.

",

t'.
g,

h.

Ško]ase zavazrrjc organizačně Zabezpečoýat odboné exkurze studcntů a pedagogťL na v;-brar'ých
pracovištích DD Čáslav v rozsahu a způsohcrn picdclrl sjcdnanl m se DD Čás]rr,,
Školasc zavazuje organizačně Zabczpečovat plaxi studentů l'ormoLl neplaccných stáží.připadnč
ča.lccn) cll pl:]ťo\ nlch irvrzl rr .,udcnr u t e Ltl,r Čáslur.
Škola bude optinalizovat propojení teoletické stránky vZdě]áVacího proccsu s praktickými Znalostmi
a dovednostmi studcntů za účelemdosaženíoptimálního strLpně připťavenosti svých studcntú a
absolventťt plo r,ýkon povoliiní,
Školasc zavazuje organizačně zabc7pcčovat scminářc, školení.projeklovou výuku apod. ve
spolupťáci se DD Čáslav,
§lol., t ud. ,, ,polupr.rci .c DD t a.l:r illlh'rno\]l r rltrci alet ToiddJ.]\ťJ Skolou způ.obem r
l rozsal-u J,,h,,Jrrrtiuh .e zl,tLrlii I l| ) Čnllrr,
Škola bude průběžněinfonnovat rodičovskou vcřejnost. pedagogy a studenty o spolupráci se DD
Čáslav rra svých webových stíánkách_ umístčnímpropagačnímmateriálů spoLečnosti v prostorách
Škol],čijiným obdobným způsobem.
Škulabu,le dle svých provozrrích nrožnoslí vytvářet proslor pro prezentaci čjnnUsli DD Čislav
ltrrn.ru .r"obnicll knnr,rLlu . 1cJl1,.51 a ,r.rdcnt1 Škol1,
Školamázájenr posilovat mediálnipodporu při prosazoviiní spoLečných zájmú obou stran.

2.5.Smluvní strany se spolcčnčdohoclly rra vzájenrné součinnosti při případné ťealizaci pťojcktů Škol),. kteró
budou podporovány z ElJ nebo stáhího iozpočtu. S11lyslem této spoluprácc jc dellrror,ání a uskutečrlční
takoqiclr projcktových záměr,ů. které budou reflektovat potřeby nabídky a poptá\,k} nd regionálnim trhu
prácc vc va7bč na budouci uplatnění studcnt[l na tlhu plácc.
2.6,Smluvni Stran),se dá]e nohou dohodnout rra rozvoji aktivit směřujících nad ránec lohoto Mcmoranda.
např. na společnéílčastina \\,olkshopech. \,eletrzích. konlěrencích, dnech otcvřcných dveří či
karjérové]ro poradenst\,í. na burziiclr pracclvníclr příležjtostí.případnč na dol,vbaveni školy učcbninri
polTúckami apod.
konZultovat a zvažovat možrost ťozšíření
2,7,Snluvní strany budou svoji vzájenlnou spolupťáci prúlrčžnč
piípadnéspolupráce na dalši vhoclnó oblasti,

ll I. závěřečná u§tanoveni
3.1.Smlrrvní slran},se 7avazllji jednat při realizaci spolrrpr,áce dle lohoto Memoranda plně v sou]adu
s platnými píávnini předpisy. ve shodě s pravidl} spoiečenské odpo\,ědnosti i pra\,idly prolěsní etiky a
v souladu sc zásadami llanspaťentnosti,
3.2.'l'oto Mcnlorandum vslupLúe Y platnost dtrem pcldpisu oběma Smluvnimi strany, Memorandum budc po
dvou lctech od podpisu posouzeno z hlcdiska dosažcných výslcdkú a každá ze SnlrLvniclr stran může
navrhnout úpraÝu pravidel vzájcmné spolupráce-

3.3.Smiuvni strany prohlašují. že loto Menorandum vl,jadiuje jejich skutečnou vůli. sjeho obsalrenr po
piečtenísouhlasí. což stvrzuji svými podpisy, Tolo MenorandlLm vyjadřujc dobrou vůli a nezakládá
práva a povinnosti Smluvníclr stran. kteťé by bylo rnožnévymáhat v lámci soudního. rozlrodčího ncbo
ob,.]obneho nzcrli.
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PSč: 2Só;
esel. Kutná Hora
§OS a SOU
Ing. Antonín H ík. ředitel

a

siřední odbomá škola
ú
€tředni odbořné učillštěřeme§€l.
Kbtnó Ho.a. Čásh,/§ká 202
isó 2Ea o,t, tel.: 327 533 411
ia: l05 09 §65 DlČ: czoosc3ge!

l,

DD č]ášlav
Ing. Aleš Šorf.
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