
 

 
 
   1 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Z ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAS BOBRAVA Z.S. 
 

Konání: 16. 8. 13:34 – 21. 8. 2022 14:41 

Forma konání: elektronická forma  

Zasláno: všem členům Řídícího výboru MAS  

 

1. Úvod 

 

Jednání Řídícího výboru se zúčastnili: 

∙ Obec Střelice, zastoupená Jiřím Vašulínem 
∙ Obec Nebovidy, zastoupená Milanem Mojžíšem 
∙ Lukáš Dvořák 
∙ Roman Valla 
∙ Jan Vondrák  

∙ TJ Sokol Ostopovice, zastoupená Jiřím Maiwaelderem 

∙ Obec Moravany, zastoupená Helenou Kadlečíkovou 
 

Dne 16. 8. 2022 v 13:34 hod. byl členům Řídícího výboru rozeslán níže přiložený e-mail:  

 

Vážení členové Řídícího výboru, 

  

s pověřením paní předsedkyně Vás žádáme o schůzi formou per rollam. 

  

Memorandum o Partnerství pro vzdělávání navazuje na aktivity realizované v rámci projektu MAP. ORP Tišnov a 

ORP Šlapanice zvou MAS Bobrava mezi spoluzakladatele Okresního partnerství. Jedná se o spolupráci ve 

vzdělávání (mateřském, základním i středním, ale i neformálním) směřující s naplňování strategie ve vzdělávání 

2030+. Nyní jsou v rámci okresu Brno – venkov  zapojena dvě  ORP, a to  Tišnov a Šlapanice. Do spolupráce je 

zapojen dále i Jihomoravský kraj, Krajský akční plán JMK, Dobrovolné svazky obcí, Místní akční plány vzdělávání, 

Místní akční skupiny, platforma Okresního partnerství 2030+  a další aktéři...tzv. sestava partnerství, která by se 

scházela 2x ročně. Menší uskupení MAP Tišnov a MAP Šlapanice se bude scházet 10x ročně. Vnímáme MAS jako 

stabilního a klíčového partnera nejen ve vztahu ke vzdělávání v okrese Brno - venkov. V příloze je návrh 

Memoranda, které by i MAS Bobrava měla podepsat. Rádi bychom vzdělávání v našem ORP/okrese/kraji 

posunuli dále a současně blíže ke Strategii 2030+. 

Odkaz na Partnerství: https://partnerstvi2030.cz/   
Odkaz na prezentaci  k OP pro vzdělávání 
2030+ https://docs.google.com/presentation/d/1tky3Genv_r3wUKeipeDsLe52WlDS4B8uyno1NfwWiGQ/edit#sli
de=id.g10bec185b81_0_23 
  

∙  Usnesení ŘV 7. 1. 2022 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje text 

Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov a pověřuje paní 

předsedkyni podpisem. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpartnerstvi2030.cz%2F&data=05%7C01%7CDITTRICHOVA.ERIKA%40kr-jihomoravsky.cz%7C189daf35f375428d66dd08da5a9730a9%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C637921902643238927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GwBIIVAyveh0W8f1VYHl0lZjYoSso1M7KkB%2Fl3eg5Ds%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1tky3Genv_r3wUKeipeDsLe52WlDS4B8uyno1NfwWiGQ%2Fedit%23slide%3Did.g10bec185b81_0_23&data=05%7C01%7CDITTRICHOVA.ERIKA%40kr-jihomoravsky.cz%7C189daf35f375428d66dd08da5a9730a9%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C637921902643238927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8ayF7glv1AH9SQBohjQLfFxuBcKd3Ov9bg%2Be%2F9KzYWg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1tky3Genv_r3wUKeipeDsLe52WlDS4B8uyno1NfwWiGQ%2Fedit%23slide%3Did.g10bec185b81_0_23&data=05%7C01%7CDITTRICHOVA.ERIKA%40kr-jihomoravsky.cz%7C189daf35f375428d66dd08da5a9730a9%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C637921902643238927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8ayF7glv1AH9SQBohjQLfFxuBcKd3Ov9bg%2Be%2F9KzYWg%3D&reserved=0
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Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a 

to do úterý 23. 8. 2022 do 16:00 hod. 

 

S přáním hezkého dne, 

 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 

  

 

2. Hlasování o Memorandu o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno - venkov 

 

Formou elektronické korespondence se členové Valné hromady vyjádřili k návrhu usnesení č. ŘV 7.1.2022 

následovně: 

 

Usnesení č. ŘV 7.1.2022 

Řídící výbor schvaluje text Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov a 

pověřuje paní předsedkyni podpisem. 

SOUHLASÍM: 7  NESOUHLASÍM: 0  ZDRŽUJI SE: 0  

Schváleno 

 

Usnesení č. ŘV 7. 1. 2022 bylo přijato dne 21. 8. 2022 po vyjádření se všech členů Řídícího výboru, a to počtem 7 

platných hlasů, tedy nadpoloviční většiny Řídícího výboru.  

Zapsala: Hana Skalníková  

 

 

 

 

Ověřila: Helena Kadlečíková 

 

 

 

  

 

mailto:skalnikova@masbobrava.cz
http://masbobrava.cz/
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Přílohy zápisu 

1. Email členům Řídícího výboru 

2. Odpovědi členů Řídícího výboru 

3. Memorandum Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno - venkov  

 

Usnesení:  

Usnesení č. ŘV 7.1.2022 

Řídící výbor schvaluje text Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov a 

pověřuje paní předsedkyni podpisem. 
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Hana Skalníková

Od: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>
Odesláno: úterý 16. srpna 2022 13:34
Komu: starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 

starosta@nebovidyubrna.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; 
vondrak@bodlas.cz; lukin.dvorak@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz
Předmět: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022
Přílohy: Memorandum Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno-

venkov_FINAL.pdf
Podepsáno: skalnikova@masbobrava.cz

Vážení členové Řídícího výboru, 
  
s pověřením paní předsedkyně Vás žádáme o schůzi formou per rollam. 
  
Memorandum o Partnerství pro vzdělávání navazuje na aktivity realizované v rámci projektu MAP. ORP Tišnov a ORP 
Šlapanice zvou MAS Bobrava mezi spoluzakladatele Okresního partnerství. Jedná se o spolupráci ve vzdělávání 
(mateřském, základním i středním, ale i neformálním) směřující s naplňování strategie ve vzdělávání 2030+. Nyní 
jsou v rámci okresu Brno – venkov  zapojena dvě  ORP, a to  Tišnov a Šlapanice. Do spolupráce je zapojen dále i 
Jihomoravský kraj, Krajský akční plán JMK, Dobrovolné svazky obcí, Místní akční plány vzdělávání, Místní akční 
skupiny, platforma Okresního partnerství 2030+  a další aktéři...tzv. sestava partnerství, která by se scházela 2x 
ročně. Menší uskupení MAP Tišnov a MAP Šlapanice se bude scházet 10x ročně. Vnímáme MAS jako stabilního a 
klíčového partnera nejen ve vztahu ke vzdělávání v okrese Brno - venkov. V příloze je návrh Memoranda, které by i 
MAS Bobrava měla podepsat. Rádi bychom vzdělávání v našem ORP/okrese/kraji posunuli dále a současně blíže ke 
Strategii 2030+. 
Odkaz na Partnerství: https://partnerstvi2030.cz/   
Odkaz na prezentaci  k OP pro vzdělávání 
2030+ https://docs.google.com/presentation/d/1tky3Genv_r3wUKeipeDsLe52WlDS4B8uyno1NfwWiGQ/edit#slide=i
d.g10bec185b81_0_23 
  

·  Usnesení ŘV 7. 1. 2022 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje text 
Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov a pověřuje paní 
předsedkyni podpisem. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a 
to do úterý 23. 8. 2022 do 16:00 hod. 
 
S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Lukáš Dvořák <lukin.dvorak@gmail.com>
Odesláno: úterý 16. srpna 2022 13:54
Komu: Hana Skalníková
Kopie: Starosta Moravany; Roman Valla; Starosta obce Nebovidy u Brna; Jiří Vašulín; 

jmaiwaelder@ohlzs.cz; Jan Vondrák; Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022

Dobrý den, 
Usnesení ŘV 7. 1. 2022  SCHVALUJI 
 

S pozdravem  

Ing. Lukáš Dvořák 
Kout 47/23 
Ořechov, 664 44 
IČ: 04557280 
DIČ: CZ9501254191 
tel.: +420 604 738 496 
e-mail: lukin.dvorak@gmail.com 
ID schránky: mujupzg 
 
 
út 16. 8. 2022 v 13:34 odesílatel Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové Řídícího výboru, 

  

s pověřením paní předsedkyně Vás žádáme o schůzi formou per rollam. 

  

Memorandum o Partnerství pro vzdělávání navazuje na aktivity realizované v rámci projektu MAP. ORP Tišnov a 
ORP Šlapanice zvou MAS Bobrava mezi spoluzakladatele Okresního partnerství. Jedná se o spolupráci ve vzdělávání 
(mateřském, základním i středním, ale i neformálním) směřující s naplňování strategie ve vzdělávání 2030+. Nyní 
jsou v rámci okresu Brno – venkov  zapojena dvě  ORP, a to  Tišnov a Šlapanice. Do spolupráce je zapojen dále i 
Jihomoravský kraj, Krajský akční plán JMK, Dobrovolné svazky obcí, Místní akční plány vzdělávání, Místní akční 
skupiny, platforma Okresního partnerství 2030+  a další aktéři...tzv. sestava partnerství, která by se scházela 2x 
ročně. Menší uskupení MAP Tišnov a MAP Šlapanice se bude scházet 10x ročně. Vnímáme MAS jako stabilního a 
klíčového partnera nejen ve vztahu ke vzdělávání v okrese Brno - venkov. V příloze je návrh Memoranda, které by i 
MAS Bobrava měla podepsat. Rádi bychom vzdělávání v našem ORP/okrese/kraji posunuli dále a současně blíže ke 
Strategii 2030+. 

Odkaz na Partnerství: https://partnerstvi2030.cz/   
Odkaz na prezentaci  k OP pro vzdělávání 
2030+ https://docs.google.com/presentation/d/1tky3Genv_r3wUKeipeDsLe52WlDS4B8uyno1NfwWiGQ/edit#slide
=id.g10bec185b81_0_23 
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·  Usnesení ŘV 7. 1. 2022 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje text 
Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov a pověřuje paní 
předsedkyni podpisem. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a 
to do úterý 23. 8. 2022 do 16:00 hod. 

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Starosta Moravany <starosta@moravanyubrna.cz>
Odesláno: úterý 16. srpna 2022 15:16
Komu: 'Hana Skalníková'; roman.valla.cz@gmail.com; starosta@nebovidyubrna.cz; 

jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz
Předmět: RE: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022

Schvaluji. 
 
Helena Kadlečíková 
 
 

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, August 16, 2022 1:34 PM 
To: starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starosta@nebovidyubrna.cz; 
jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; lukin.dvorak@gmail.com 
Cc: hruby@masbobrava.cz 
Subject: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022 
 
Vážení členové Řídícího výboru, 
  
s pověřením paní předsedkyně Vás žádáme o schůzi formou per rollam. 
  
Memorandum o Partnerství pro vzdělávání navazuje na aktivity realizované v rámci projektu MAP. ORP Tišnov a ORP 
Šlapanice zvou MAS Bobrava mezi spoluzakladatele Okresního partnerství. Jedná se o spolupráci ve vzdělávání 
(mateřském, základním i středním, ale i neformálním) směřující s naplňování strategie ve vzdělávání 2030+. Nyní 
jsou v rámci okresu Brno – venkov  zapojena dvě  ORP, a to  Tišnov a Šlapanice. Do spolupráce je zapojen dále i 
Jihomoravský kraj, Krajský akční plán JMK, Dobrovolné svazky obcí, Místní akční plány vzdělávání, Místní akční 
skupiny, platforma Okresního partnerství 2030+  a další aktéři...tzv. sestava partnerství, která by se scházela 2x 
ročně. Menší uskupení MAP Tišnov a MAP Šlapanice se bude scházet 10x ročně. Vnímáme MAS jako stabilního a 
klíčového partnera nejen ve vztahu ke vzdělávání v okrese Brno - venkov. V příloze je návrh Memoranda, které by i 
MAS Bobrava měla podepsat. Rádi bychom vzdělávání v našem ORP/okrese/kraji posunuli dále a současně blíže ke 
Strategii 2030+. 
Odkaz na Partnerství: https://partnerstvi2030.cz/   
Odkaz na prezentaci  k OP pro vzdělávání 
2030+ https://docs.google.com/presentation/d/1tky3Genv_r3wUKeipeDsLe52WlDS4B8uyno1NfwWiGQ/edit#slide=i
d.g10bec185b81_0_23 
  

·  Usnesení ŘV 7. 1. 2022 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje text 
Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov a pověřuje paní 
předsedkyni podpisem. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a 
to do úterý 23. 8. 2022 do 16:00 hod. 
 
S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
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MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: MaiwaelderJ@ohla-zs.cz
Odesláno: úterý 16. srpna 2022 13:43
Komu: Hana Skalníková
Kopie: hruby@masbobrava.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 

lukin.dvorak@gmail.com; roman.valla.cz@gmail.com; starosta@nebovidyubrna.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; vondrak@bodlas.cz

Předmět: Odpověď: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022

·  Usnesení ŘV 7. 1. 2022 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje text Memoranda o 
Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov a pověřuje paní předsedkyni podpisem. 
  
Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI 
Jiří Maiwaelder 
T.J. Sokol Ostopovice 
 
 
 
Od:        "Hana Skalníková" <skalnikova@masbobrava.cz>  
Komu:        <starosta@moravanyubrna.cz>, <roman.valla.cz@gmail.com>, <starosta@nebovidyubrna.cz>, 
<jvasulin@streliceubrna.cz>, <jmaiwaelder@ohlzs.cz>, <vondrak@bodlas.cz>, <lukin.dvorak@gmail.com>  
Kopie:        <hruby@masbobrava.cz>  
Datum:        16.08.2022 13:34  
Předmět:        ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022  

 

Vážení členové Řídícího výboru, 
  
s pověřením paní předsedkyně Vás žádáme o schůzi formou per rollam. 
  
Memorandum o Partnerství pro vzdělávání navazuje na aktivity realizované v rámci projektu MAP. ORP 
Tišnov a ORP Šlapanice zvou MAS Bobrava mezi spoluzakladatele Okresního partnerství. Jedná se o 
spolupráci ve vzdělávání (mateřském, základním i středním, ale i neformálním) směřující s naplňování 
strategie ve vzdělávání 2030+. Nyní jsou v rámci okresu Brno – venkov  zapojena dvě  ORP, a to  Tišnov a 
Šlapanice. Do spolupráce je zapojen dále i Jihomoravský kraj, Krajský akční plán JMK, Dobrovolné svazky 
obcí, Místní akční plány vzdělávání, Místní akční skupiny, platforma Okresního partnerství 2030+  a další 
aktéři...tzv. sestava partnerství, která by se scházela 2x ročně. Menší uskupení MAP Tišnov a MAP 
Šlapanice se bude scházet 10x ročně. Vnímáme MAS jako stabilního a klíčového partnera nejen ve vztahu 
ke vzdělávání v okrese Brno - venkov. V příloze je návrh Memoranda, které by i MAS Bobrava měla 
podepsat. Rádi bychom vzdělávání v našem ORP/okrese/kraji posunuli dále a současně blíže ke Strategii 
2030+. 
Odkaz na Partnerství: https://partnerstvi2030.cz/   
Odkaz na prezentaci  k OP pro vzdělávání 2030+ 
https://docs.google.com/presentation/d/1tky3Genv_r3wUKeipeDsLe52WlDS4B8uyno1NfwWiGQ/edit#slid
e=id.g10bec185b81_0_23 

  
·  Usnesení ŘV 7. 1. 2022 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje text 
Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov a pověřuje paní 
předsedkyni podpisem.  
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Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do úterý 23. 8. 2022 do 16:00 hod. 
  
S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 

 [příloha Memorandum Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno-venkov_FINAL.pdf 
odstraněna uživatelem Jiri Maiwaelder/ohlzs]  



1

Hana Skalníková

Od: Starosta obce Nebovidy u Brna <starosta@nebovidyubrna.cz>
Odesláno: středa 17. srpna 2022 7:58
Komu: Hana Skalníková; starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 

jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz
Předmět: Re: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022

Dobrý den, 
  
Usnesení ŘV 7.1. 2022......SCHVALUJI 
  
 
S pozdravem 
 
 
Milan Mojžíš 
starosta obce 
_________________________ 
 
Obecní úřad Nebovidy 
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna 
Telefon/Fax: +420 547 244 355 
GSM: +420 725 111 409 
e-mail: starosta@nebovidyubrna.cz 
e-mail: obec@nebovidyubrna.cz 
http://www.nebovidyubrna.cz 
  
From: Hana Skalníková  
Sent: Tuesday, August 16, 2022 1:34 PM 
To: starosta@moravanyubrna.cz ; roman.valla.cz@gmail.com ; starosta@nebovidyubrna.cz ; 
jvasulin@streliceubrna.cz ; jmaiwaelder@ohlzs.cz ; vondrak@bodlas.cz ; lukin.dvorak@gmail.com  
Cc: hruby@masbobrava.cz  
Subject: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022 
  
Vážení členové Řídícího výboru, 
  
s pověřením paní předsedkyně Vás žádáme o schůzi formou per rollam. 
  
Memorandum o Partnerství pro vzdělávání navazuje na aktivity realizované v rámci projektu MAP. ORP Tišnov a ORP 
Šlapanice zvou MAS Bobrava mezi spoluzakladatele Okresního partnerství. Jedná se o spolupráci ve vzdělávání 
(mateřském, základním i středním, ale i neformálním) směřující s naplňování strategie ve vzdělávání 2030+. Nyní 
jsou v rámci okresu Brno – venkov  zapojena dvě  ORP, a to  Tišnov a Šlapanice. Do spolupráce je zapojen dále i 
Jihomoravský kraj, Krajský akční plán JMK, Dobrovolné svazky obcí, Místní akční plány vzdělávání, Místní akční 
skupiny, platforma Okresního partnerství 2030+  a další aktéři...tzv. sestava partnerství, která by se scházela 2x 
ročně. Menší uskupení MAP Tišnov a MAP Šlapanice se bude scházet 10x ročně. Vnímáme MAS jako stabilního a 
klíčového partnera nejen ve vztahu ke vzdělávání v okrese Brno - venkov. V příloze je návrh Memoranda, které by i 
MAS Bobrava měla podepsat. Rádi bychom vzdělávání v našem ORP/okrese/kraji posunuli dále a současně blíže ke 
Strategii 2030+. 
Odkaz na Partnerství: https://partnerstvi2030.cz/   
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Odkaz na prezentaci  k OP pro vzdělávání 2030+ 
https://docs.google.com/presentation/d/1tky3Genv_r3wUKeipeDsLe52WlDS4B8uyno1NfwWiGQ/edit#slide=id.g10b
ec185b81_0_23 
  

·  Usnesení ŘV 7. 1. 2022 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje text 
Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov a pověřuje paní 
předsedkyni podpisem. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to
do úterý 23. 8. 2022 do 16:00 hod. 
  
S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Roman Valla <roman.valla.cz@gmail.com>
Odesláno: neděle 21. srpna 2022 14:41
Komu: Jiří Vašulín; 'Hana Skalníková'; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz
Předmět: Re: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022

Dobrý den, 
  
Usnesení ŘV 7.1. 2022......SCHVALUJI 
  
S pozdravem 

                            RV 
 
 
Roman Valla  
roman.valla.cz@gmail.com, +420 603 459 836 
 

From: Jiří Vašulín <jvasulin@streliceubrna.cz> 
Date: Wednesday 17 August 2022 11:06 
To: 'Hana Skalníková' <skalnikova@masbobrava.cz>, "starosta@moravanyubrna.cz" 
<starosta@moravanyubrna.cz>, Roman Valla <roman.valla.cz@gmail.com>, "starosta@nebovidyubrna.cz" 
<starosta@nebovidyubrna.cz>, "jmaiwaelder@ohlzs.cz" <jmaiwaelder@ohlzs.cz>, "vondrak@bodlas.cz" 
<vondrak@bodlas.cz>, "lukin.dvorak@gmail.com" <lukin.dvorak@gmail.com> 
Cc: "hruby@masbobrava.cz" <hruby@masbobrava.cz> 
Subject: RE: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022 
 

Dobrý den, 
  
Usnesení ŘV 7.1. 2022......SCHVALUJI 
  
S pozdravem 

                            Jiří Vašulín, místostarosta obce Střelice 
  
  

From: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, August 16, 2022 1:34 PM 
To: starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starosta@nebovidyubrna.cz; 
jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; lukin.dvorak@gmail.com 
Cc: hruby@masbobrava.cz 
Subject: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022 
  
Vážení členové Řídícího výboru, 
  
s pověřením paní předsedkyně Vás žádáme o schůzi formou per rollam. 
  
Memorandum o Partnerství pro vzdělávání navazuje na aktivity realizované v rámci projektu MAP. ORP Tišnov a ORP 
Šlapanice zvou MAS Bobrava mezi spoluzakladatele Okresního partnerství. Jedná se o spolupráci ve vzdělávání 



2

(mateřském, základním i středním, ale i neformálním) směřující s naplňování strategie ve vzdělávání 2030+. Nyní 
jsou v rámci okresu Brno – venkov  zapojena dvě  ORP, a to  Tišnov a Šlapanice. Do spolupráce je zapojen dále i 
Jihomoravský kraj, Krajský akční plán JMK, Dobrovolné svazky obcí, Místní akční plány vzdělávání, Místní akční 
skupiny, platforma Okresního partnerství 2030+  a další aktéři...tzv. sestava partnerství, která by se scházela 2x 
ročně. Menší uskupení MAP Tišnov a MAP Šlapanice se bude scházet 10x ročně. Vnímáme MAS jako stabilního a 
klíčového partnera nejen ve vztahu ke vzdělávání v okrese Brno - venkov. V příloze je návrh Memoranda, které by i 
MAS Bobrava měla podepsat. Rádi bychom vzdělávání v našem ORP/okrese/kraji posunuli dále a současně blíže ke 
Strategii 2030+. 
Odkaz na Partnerství: https://partnerstvi2030.cz/   
Odkaz na prezentaci  k OP pro vzdělávání 
2030+ https://docs.google.com/presentation/d/1tky3Genv_r3wUKeipeDsLe52WlDS4B8uyno1NfwWiGQ/edit#slide=i
d.g10bec185b81_0_23 
  

·  Usnesení ŘV 7. 1. 2022 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje text 
Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov a pověřuje paní 
předsedkyni podpisem. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a 
to do úterý 23. 8. 2022 do 16:00 hod. 
  
S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Jiří Vašulín <jvasulin@streliceubrna.cz>
Odesláno: středa 17. srpna 2022 10:22
Komu: 'Hana Skalníková'; starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 

starosta@nebovidyubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz
Předmět: RE: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022

Dobrý den, 
  
Usnesení ŘV 7.1. 2022......SCHVALUJI 
 
S pozdravem 
                            Jiří Vašulín, místostarosta obce Střelice 
 
 

From: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, August 16, 2022 1:34 PM 
To: starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starosta@nebovidyubrna.cz; 
jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; lukin.dvorak@gmail.com 
Cc: hruby@masbobrava.cz 
Subject: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022 
 
Vážení členové Řídícího výboru, 
  
s pověřením paní předsedkyně Vás žádáme o schůzi formou per rollam. 
  
Memorandum o Partnerství pro vzdělávání navazuje na aktivity realizované v rámci projektu MAP. ORP Tišnov a ORP 
Šlapanice zvou MAS Bobrava mezi spoluzakladatele Okresního partnerství. Jedná se o spolupráci ve vzdělávání 
(mateřském, základním i středním, ale i neformálním) směřující s naplňování strategie ve vzdělávání 2030+. Nyní 
jsou v rámci okresu Brno – venkov  zapojena dvě  ORP, a to  Tišnov a Šlapanice. Do spolupráce je zapojen dále i 
Jihomoravský kraj, Krajský akční plán JMK, Dobrovolné svazky obcí, Místní akční plány vzdělávání, Místní akční 
skupiny, platforma Okresního partnerství 2030+  a další aktéři...tzv. sestava partnerství, která by se scházela 2x 
ročně. Menší uskupení MAP Tišnov a MAP Šlapanice se bude scházet 10x ročně. Vnímáme MAS jako stabilního a 
klíčového partnera nejen ve vztahu ke vzdělávání v okrese Brno - venkov. V příloze je návrh Memoranda, které by i 
MAS Bobrava měla podepsat. Rádi bychom vzdělávání v našem ORP/okrese/kraji posunuli dále a současně blíže ke 
Strategii 2030+. 
Odkaz na Partnerství: https://partnerstvi2030.cz/   
Odkaz na prezentaci  k OP pro vzdělávání 
2030+ https://docs.google.com/presentation/d/1tky3Genv_r3wUKeipeDsLe52WlDS4B8uyno1NfwWiGQ/edit#slide=i
d.g10bec185b81_0_23 
  

·  Usnesení ŘV 7. 1. 2022 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje text 
Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov a pověřuje paní 
předsedkyni podpisem. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a 
to do úterý 23. 8. 2022 do 16:00 hod. 
 
S přáním hezkého dne, 
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Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Jan Vondrák <vondrak@bodlas.cz>
Odesláno: úterý 16. srpna 2022 13:37
Komu: 'Hana Skalníková'; starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 

starosta@nebovidyubrna.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz
Předmět: RE: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022
Přílohy: Memorandum Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno-

venkov_FINAL.pdf

Řídící výbor schvaluje text Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov a 
pověřuje paní předsedkyni podpisem. 

SCHVALUJI 
 
Ing. Jan Vondrák - daňový poradce č. 0000 1391 
Kancelář - sídlo: Žitná 15, 664 48 Moravany u Brna                                                                        
Kancelář 2: Jedovnická 6a, 628 00 Brno-Líšeň 
Mobil.: +420 603 706 657, e-mail: vondrak@bodlas.cz 
IČ:25814061, DIČ:CZ5812141214 
 
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné a určené výlučně adresátovi(-ům). 
Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování  
nebo jiné použití těchto informací. Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím,  
uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory.  
Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené tímto přenosem.  
 
This message and any attached files are confidential and intended solely for the addressee(s). 
Any publication, transmission or other use of the information by a person or entity  
other than the intended addressee is prohibited. If you receive this in error please contact  
the sender and delete the message as well as all attached documents. 
The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the transmission. 

 
 
 

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, August 16, 2022 1:34 PM 
To: starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starosta@nebovidyubrna.cz; 
jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; lukin.dvorak@gmail.com 
Cc: hruby@masbobrava.cz 
Subject: ŘV per rollam 16. - 23. 8. 2022 
 
Vážení členové Řídícího výboru, 
  
s pověřením paní předsedkyně Vás žádáme o schůzi formou per rollam. 
  
Memorandum o Partnerství pro vzdělávání navazuje na aktivity realizované v rámci projektu MAP. ORP Tišnov a ORP 
Šlapanice zvou MAS Bobrava mezi spoluzakladatele Okresního partnerství. Jedná se o spolupráci ve vzdělávání 
(mateřském, základním i středním, ale i neformálním) směřující s naplňování strategie ve vzdělávání 2030+. Nyní 
jsou v rámci okresu Brno – venkov  zapojena dvě  ORP, a to  Tišnov a Šlapanice. Do spolupráce je zapojen dále i 
Jihomoravský kraj, Krajský akční plán JMK, Dobrovolné svazky obcí, Místní akční plány vzdělávání, Místní akční 
skupiny, platforma Okresního partnerství 2030+  a další aktéři...tzv. sestava partnerství, která by se scházela 2x 
ročně. Menší uskupení MAP Tišnov a MAP Šlapanice se bude scházet 10x ročně. Vnímáme MAS jako stabilního a 
klíčového partnera nejen ve vztahu ke vzdělávání v okrese Brno - venkov. V příloze je návrh Memoranda, které by i 
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MAS Bobrava měla podepsat. Rádi bychom vzdělávání v našem ORP/okrese/kraji posunuli dále a současně blíže ke 
Strategii 2030+. 
Odkaz na Partnerství: https://partnerstvi2030.cz/   
Odkaz na prezentaci  k OP pro vzdělávání 
2030+ https://docs.google.com/presentation/d/1tky3Genv_r3wUKeipeDsLe52WlDS4B8uyno1NfwWiGQ/edit#slide=i
d.g10bec185b81_0_23 
  

·  Usnesení ŘV 7. 1. 2022 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje text 
Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov a pověřuje paní 
předsedkyni podpisem. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a 
to do úterý 23. 8. 2022 do 16:00 hod. 
 
S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
 



Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+
na území okresu Brno-venkov 

Níže  podepsané  partnerské  organizace  si  uvědomují  význam  kvalitního  vzdělávání  pro  rozvoj
prosperující a soudržné společnosti,  a proto se hlásí ke dvěma hlavním cílům  Strategie vzdělávací
politiky ČR do roku 2030+  (dále jen Strategie 2030+) a společně přispívají k jejich naplňování:

 “Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní  
a osobní život.”

 “Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu
dětí, žáků a studentů.”

Partnerství  pro  vzdělávání  2030+  na  území  okresu  Brno  venkov  (dále  jen  Okresní  Partnerství)
zakládáme na území ORP Tišnova a ORP Šlapanice  jako platformu pro spolupráci na dosahování cílů
Strategie 2030+ a pro naše společné učení. Okresní Partnerství je otevřeno pro připojování aktérů ve
vzdělávání z ostatních ORP z našeho okresu.

Principy Okresního Partnerství

1. Naše vize je: “Každé dítě na našem území se učí naplno, zdravě a s radostí.”

2. Hlavním  smyslem  naší  spolupráce  je  dlouhodobé  zlepšování  vzdělávacích  výsledků,
wellbeingu a rovných šancí dětí a žáků na území našeho okresu.

3. Společně si stanovujeme prioritní cíle a měřitelné indikátory zlepšování v oblasti učení dětí 
a pravidelně vyhodnocujeme jejich dosahování s oporou o data (kvalitativní i kvantitativní). 
Používáme také společné indikátory všech Okresních Partnerství v ČR (viz str. 3). 

4. Podporujeme  přístupy  a  aktivity,  o  kterých  víme  na  základě  soudobého  pedagogického
výzkumu,  že  mají  největší  dopad  na  učení  dětí.  Zaměřujeme  se  především  na  rozvoj
pedagogického leadershipu ředitelů a na efektivní formy profesního učení učitelů.

5. Podporujeme  spolupráci  obcí  a  dalších  aktérů  zejména  v  oblasti  školství,  zdravotnictví  
a  sociálních  služeb.  Zaměřujeme  se  na  snižování  nepedagogické  administrativní  zátěže
ředitelů a na snižování dopadů destabilizující chudoby, která má zásadní vliv na vzdělávací
úspěšnost dětí.

6. Koordinujeme  své  aktivity  tak,  aby  se  navzájem  posilovaly.  Sdílíme  své  organizační  
a odborné kapacity, kdykoli je to užitečné a možné.

7. Tyto  principy  uplatňujeme v  rámci  společné  strategie  na  úrovni  okresu  i  v  rámci  svých
vlastních projektů a aktivit na úrovni ORP.

8. Jsme připraveni  spolupracovat  podle  stejných  principů se  státními  systémovými  projekty,
které jsou součástí Strategie 2030+ (Střední článek podpory, Kurikulum aj.).

9. Pravidelně využíváme odbornou podporu tzv. průvodců Okresního Partnerství (viz str. 3).

10. Přijímáme spoluodpovědnost za vznik efektivního a trvale udržitelného systému spolupráce
mezi  místními  aktéry,  kteří  ovlivňují  vzdělávání  na  území  našeho  ORP  
a okresu, a to i v období po ukončení projektů MAP a KAP. 
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Zahajovací společné cíle

1. Partnerské organizace se domluvily na tom, že chtějí svou spolupráci zahájit zaměřením na
tyto společné cíle (priority) : 

 Děti se těší do školy. 

 Děti znají svůj potenciál a vědomě jej rozvíjí. 

 Děti získávají znalosti a dovednosti využitelné v běžném životě.

Koordinace 

1. Každá partnerská organizace pověřuje jednoho svého zástupce1 k tomu, aby se jejím jménem
podílel na stanovování, dosahování a vyhodnocování společných cílů Okresního Partnerství.
V  případě,  že  partnerská  organizace  realizuje  projekt  MAP  nebo  KAP,  může  k výše
uvedenému pověřit ještě jednoho dalšího zástupce z tohoto projektu. 

2. Pověření  zástupci mezi sebou volí  jednoho koordinátora nebo koordinační tým Okresního
Partnerství na funkční období minimálně jednoho roku.

3. Koordinátor nebo koordinační tým Okresního Partnerství odpovídá za celkovou koordinaci
aktivit a za dosahování stanovených cílů. 

4. Koordinátor  nebo  pověřený  člen koordinačního týmu se  pravidelně  účastní  metodických  
a vyhodnocovacích setkání s průvodci Okresního Partnerství (viz str. 3). 

5. Role koordinátora může rotovat mezi partnerskými organizacemi po dokončení  funkčního
období  koordinátora.  V případě  koordinačního týmu může být  uplatňován  senátní  princip
postupné obměny třetin týmu po dokončení funkčního období. 

6. O pravidlech koordinace společně rozhodují pověření zástupci partnerských organizací.

Závazky všech partnerských organizací

1. Aktivně  spolupracovat  podle  principů  Okresního  Partnerství.  Pravidelně  reflektovat,  
jak se to daří a jak se zlepšují vzdělávací  výsledky, wellbeing a rovné šance dětí a žáků  
na území okresu a jednotlivých ORP.

2. Zajišťovat průběžnou interní komunikaci o domluvené agendě a koordinovaných aktivitách
směrem ke členům a pracovníkům své organizace a svých projektů.

3. Určit,  jaké  kapacity  ze svých stávajících aktivit  a  projektů (a případně  jaké další  zdroje)
vyčlení na spolupráci podle principů Okresního Partnerství.

4. Spolupracovat na získávání dalších zdrojů potřebných pro dosahování společných cílů.

Závazky kraje

1. Podporovat využívání dat o kvalitě učení dětí a o vzdělávacích a sociálních problémech na
území okresu a zapojených ORP.

2. Pomáhat identifikovat vzdělávací a sociální problémy, které je efektivní řešit koordinovaně na
území celého okresu nebo na území celých zapojených ORP.

3. Využívat  vytvořenou  koordinační  strukturu  Okresního  Partnerství  pro  řešení  vybraných
rozvojových cílů kraje.

4. Podporovat  zapracování  principů  Okresního  Partnerství  do  projektu  KAP  
a do Dlouhodobého záměru kraje2.

1 Obvykle je tímto zástupcem statutární orgán organizace nebo osoba jmenovaná podle pravidel dané 
organizace (např. místostarosta pro školství, krajský radní pro školství, předseda MAS apod).
2 Pověřený zástupce kraje může tento bod upravit v souladu se strategií a možnostmi kraje.
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Závazky Partnerství pro vzdělávání 2030+ na centrální úrovni

1. Partnerství  pro  vzdělávání  2030+  na  centrální  úrovni  bylo  založeno  v  červnu  2020
statutárními zástupci sedmi střešních asociací ve vzdělávání působících na celostátní úrovni
(viz  www.partnerstvi2030.cz).  Na  této  úrovní  působí  odborné  pracovní  skupiny,  jejichž
členové budou vykonávat roli tzv. průvodců Okresních Partnerství. Signatářem memoranda
proto je předseda (předsedkyně) Rady Partnerství pro vzdělávání 2030+ (nejvyšší koordinační
orgán centrální úrovně Partnerství 2030+).

2. Partnerství  pro  vzdělávání  2030+  na  centrální  úrovni  zajistí  odbornou  podporu  
tzv. průvodců Okresních Partnerství (dále jen průvodci). Průvodci budou poskytovat podporu
koordinátorům a  koordinačním  týmům Okresních  Partnerství,  a  to  v  rámci  pravidelných
metodických a vyhodnocovacích setkání.

3. Průvodci  dále  budou  sdílet  s  koordinátory  odborné  zdroje  a  poznatky  zejména  
v těchto oblastech:

a. Jak rozvíjet pedagogický leadership ředitelů škol
b. Jak snižovat administrativní a provozní zátěž ředitelů
c. Jak rozvíjet efektivní profesní učení učitelů
d. Jak rozvíjet wellbeing žáků a učitelů
e. Jak propojovat formální a neformální vzdělávání
f. Jak podporovat vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
g. Jak rozvíjet spolupráci obcí v oblasti školství, zdravotnictví a sociálních služeb

4. Partnerství pro vzdělávání 2030+ na centrální úrovni zajišťuje vývoj společných měřitelných
indikátorů  zlepšování  učení  dětí  (dále  jen  indikátory),  které  jsou  společné  
pro  všechna  Okresní  Partnerství,  která  vznikají  v  ČR.  Indikátory  budou  k  dispozici   
na  www.partnerstvi2030.cz.  Data  k  indikátorům  budou  veřejně  dostupná  
na  www.mapavzdelavani.cz.  Data budou průběžně aktualizována.  Průvodci budou sdílet  
s koordinátory informace o indikátorech.

Závěrečná ustanovení

1. Principy Okresního Partnerství a závazky partnerů mají charakter dobrovolných závazků. 
2. Principy  a  závazky  mají  být  využívány  především  v  rámci  pravidelné  sebereflexe  

a společné reflexe zapojených partnerů. 
3. Změny v tomto memorandu jsou možné, pokud s nimi souhlasí všichni pověření zástupci

partnerských organizací a průvodce Okresního Partnerství.
4. Na základě tohoto memoranda nemohou být uplatňovány žádné právní nebo finanční sankce.
5. Od  tohoto  memoranda  je  možné  odstoupit  písemným  prohlášením  statutárního  zástupce

partnerské organizace doručeným statutárním zástupcům ostatních organizací.

6. Toto memorandum nabývá účinnosti dne 07.09.2022.
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Partnerské organizace (partneři)

……………………………………..

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

……………………………………..

Tišnovsko, dobrovolný svazek obcí

……………………………………..

Město Šlapanice

……………………………………..

Město Tišnov

……………………………………..

Jihomoravský kraj

……………………………………..

MAS Bobrava, z.s.

……………………………………..

MAS Brána Vysočiny, z.s.

……………………………………..

MAS Slavkovské bojiště, z.s.

……………………………………..

Partnerství pro vzdělávání 2030+
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