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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V RÁMCI LOKÁLNEJ SIETE 

medzi 

Gymnáziom (Strednou odbornou školou,.....), adresa 
(ďalej „SŠ“) 

a 

Základnou školou ...., adresa 

(ďalej „ZŠ“) 

a 

 Základnou školou ...., adresa 

(ďalej „ZŠ“) 

a 

Základnou školou ...., adresa 

(ďalej „ZŠ“)  

a 

IT firmou....., adresa 

(ďalej „IT firma“) 

(spolu ďalej „Signatári“) 

Článok I. 
     Podmienky spolupráce 

 
1.1 Toto Memorandum o spolupráci je založené na iniciatívnom a neziskovom partnerstve, na 

princípoch vzájomnej výhodnosti pre jeho Signatárov, celospoločenskej užitočnosti a dodržiavaní 
etických zásad. Spolupráca bude vedená v rámci slušnosti a vzájomnej dôvery.  

1.2 Signatári Memoranda potvrdzujú vôľu, aby ich spolupráca v rámci lokálnej siete bola úspešná 
a spoločensky prospešná, pričom však žiadnemu zo Signatárov nevzniknú z podpisu Memoranda 
a spolupráce na jeho napĺňaní žiadne vymožiteľné práva, záväzky a povinnosti. Záväzky Signatárov 
uvedené v Memorande nižšie nie sú preto vynútiteľné podľa žiadneho právneho poriadku. 
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Článok II.      
Realizácia spolupráce 

2.1 SŠ ako IT Akadémia partner v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. 
storočie“ (ďalej „Národný projekt“) pre základné školy pripravovať a realizovať tieto aktivity: 

- Počítačová škola - zabezpečiť mimoškolské vzdelávanie žiakov ZŠ v oblasti IKT vo vlastných 
priestoroch s vlastnými lektormi 

- Experimenty, ukážky, pokusy - zabezpečiť pre žiakov ZŠ ukážky, pokusy alebo experimenty 
z prírodovedných predmetov vo vlastných odborných učebniach 

- Krúžková činnosť - zabezpečiť pre žiakov v priestoroch ZŠ krúžky z oblasti IKT, realizované učiteľmi 
alebo žiakmi SŠ 

- Oslovenie žiakov školy – propagovať u žiakov ZŠ štúdium na SŠ 
- Klub riaditeľov ZŠ – zriadiť klub riaditeľov partnerských škôl na podporu vzájomnej spolupráce 
- ........ 
2.2 ZŠ ako IT Akadémia partner v rámci Národného projektu budú  realizovať tieto aktivity: 

- Zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré pre ZŠ pripravuje a organizuje SŠ 
- Propagovať u žiakov ZŠ štúdium na SŠ 
- Iniciovať aktivity, ktoré budú nápomocné orientácii žiakov ZŠ na stredoškolské štúdium so 

zameraním na IKT. 
2.3 IT Firma ako IT Akadémia partner v rámci Národného projektu bude realizovať tieto aktivity: 

- Podporovať výučbu predmetov na SŠ a ZŠ, zameraných na informatiku a IKT 
- Podporovať krúžkovú činnosť a ďalšie aktivity škôl zamerané na rozvoj digitálnych zručnosti 

a informatického myslenia.  
- Podieľať sa na orientácii žiakov pre ďalšie štúdium so zameraním informatiku a IKT. 

Článok III.      
Záver 

3.1 Memorandum bude platiť 3 roky od podpisu všetkými Signatármi a automaticky sa obnoví na 
nasledujúce jednoročné obdobie, ak ho niektorý zo Signatárov nezruší jednostranným doručením 
písomnej výpovede ostatným signatárom aspoň 30 dní pred uplynutím príslušného roka. 

3.2 Memorandum môže byť zmenené len vo forme písomných dodatkov podpísaných všetkými 
Signatármi. 

Miesto a dátum: .......................................... 

za Gymnázium.... 
riaditeľ 

 
 

za ZŠ .... 
riaditeľ 

za ZŠ... 
riaditeľ  

 
 

za IT firmu.... 
riaditeľ 

 


