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Memorandum o spolupráci 

v rámci celostátního projektu „Krajské centrum sdílení dobré praxe“ 

(dále též jen Memorandum a dále též jen Projekt) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 

 

  

Asociace školních jídelen České republiky, z. s.  Státní zdravotní ústav, p. o. 
se sídlem Husova tř. 523/30,  se sídlem Šrobárova 49/48 
370 05 České Budějovice    100 42Praha 10 
IČ: 22768084      IČ: 75010330 
zastoupený Mgr. Michalem Malátem,  zastoupená Ing. Jitkou Sosnovcovou 
prezidentem Asociace    ředitelkou p. o. 
(dále též jen AŠJ ČR)     (dále též jen SZÚ) 

 

společně s regionálními partnery projektu: 

       

Městská část – Praha Kunratice   Hygienická stanice hlavního města Prahy 
se sídlem K Libuši 7,      se sídlem Rytířská 404/12, p. s. 203, 
148 00 Praha 4 – Kunratice    110 00 Praha 1 
IČ: 00231134      IČ: 71009256 
Zastoupená Ing. Lenkou Alinčovou,   zastoupená RNDr. Janem Jarolímkem, Ph.D., MBA 
starostkou městské části    ředitelem 
(dále též jen MČPK)     (dále též jen HSHMP) 
 

 

Základní škola Kunratice 
se sídlem Předškolní 420/5, 
148 00 Praha 4 – Kunratice 
IČ: 62931377 
Zastoupená Mgr. Ing. Vítem Beranem, 
ředitelem 
(dále též jen ZŠK) 
  
 

(MČPK, HSHMP a ZŠK dále společně též jen regionální partneři) 

(všichni podepisující společně dále též jen účastníci Memoranda) 
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účastníci Memoranda 

 

na základě podnětu AŠJ ČR v postavení autora celostátního Projektu  

s metodickou podporou SZÚ v postavení národního partnera Projektu 

toto 

Memorandum o spolupráci jako svobodný výraz vůle zúčastněných stran 

prohlubovat vzájemné vztahy v oblasti školního stravování v regionu. 

 

Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

1. Cílem Memoranda je prohloubení vzájemné spolupráce účastníků Memoranda za 

účelem prosazování společných zájmů v dané oblasti, sdílení dobré praxe propojením 

zajímavých a odborných projektů školních jídelen a pozitivní propagování významu školního 

stravování. Záměrem je rovněž rozvíjet a zvyšovat zdravotní a nutriční gramotnost 

zaměstnanců školních jídelen, a dále systematickým zvyšováním teoretických znalostí a 

praktických dovedností personálu školních jídelen v oblasti výživy, jakož i bezpečnosti 

potravin, a tím přispívat k plnění programu Národní strategie Zdraví 2020.  

2. Snahou účastníků Memoranda je též záměr docílit v konečném důsledku při výchově dětí, 

žáků a studentů v oblasti osvojování zdravých stravovacích návyků i zvýšení takové 

gramotnosti v oblastech stravování, které podpoří jejich zdravý vývoj. 

 

Čl. II. 
Krajské centrum sdílení dobré praxe (regionální) 

1. Místo sdílení dobré praxe bude realizováno na Základní škole Kunratice, příspěvkové 

organizaci, se sídlem Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 – Kunratice 

2. ZŠK vytvoří Krajské centrum sdílení dobré praxe (dále též jen Centrum), tj. jednotné zázemí 

pro sdílení odborných informací, praktických rad a názorných ukázek praxe. Zde budou pod 

metodickou záštitou AŠJ ČR probíhat pravidelná setkání zaměstnanců škol a školních jídelen 

– semináře, jejichž cílem bude další vzdělávání a sdílení dobré praxe. 

3. Témata budou volena tak, aby na sebe logicky navazovala a účastníci vzdělávání tak získávali 

ucelené znalosti, od základních až po odborné, a to v různých oblastech, které mají přímou 

souvislost s jejich pracovním zařazením. 

4. O plánovaných akcích budou všichni účastníci Memoranda vyrozuměni AŠJ ČR 

v dostatečném časovém předstihu a případně požádáni o poskytnutí součinnosti nebo 

odborné záštity.  

 

ČI. III.  
Tematické okruhy a odborná garance seminářů 

1. Témata prezentovaná v Centru budou konkrétně se zaměřením na školní stravování 

rozpracovávat Akční plán 2 Národní strategie Zdraví 2020, a to v oblastech: 

a) Správné výživy a stravovacích návyků (AP 2a),  

b) Prevence obezity (AP 2b), 
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c) Bezpečnosti potravin (AP 2c).  

2. Z hlediska zajištění odborné garance a kvality Centra byli požádáni o metodickou podporu a 

spolupráci odborníci Státního zdravotního ústavu a Krajských hygienických stanic a další 

odborníci, kteří se podíleli na vypracování Národní strategie Zdraví 2020. 

3. Plánované semináře budou zaměřeny jak na teoretické, tak i praktické znalosti. 

 

ČI. IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Forma spolupráce v rámci sdílení dobré praxe podle tohoto Memoranda právně nezavazuje 
žádného z účastníků Memoranda a je postavena na dobrovolné bázi bez stanovení jakékoliv 
povinnosti finančního plnění. 

2. Výjimky ustanovení odst. 1. tohoto článku mohou tvořit:  
a) úhrady předem odsouhlasených přímých provozních nákladů, které vzniknou ZŠK 

v souvislosti s realizací akcí podle čl. II a III tohoto Memoranda, tyto náklady bude hradit 
AŠJ ČR na základě předem odsouhlasených objednávek a předem projednaných a 
odsouhlasených nájemních smluv, 

b) právo AŠJ ČR stanovit účastnický poplatek u vybraných odborně specializovaných 
seminářů (zejména např. školení hygienického minima, školení Systému analýzy rizika a 
stanovení kritických kontrolních bodů – Hazard Analysis and Critical Control Points – 
HACCP ve výrobě potravin apod.), tedy tam, kde je nutné zajistit lektory specializované 
pro dané téma. 

3. Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi účastníky Memoranda. 
4. Memorandum je možné po vzájemné dohodě všech zúčastněných stran podle potřeby měnit 

nebo doplňovat formou písemných vzestupně číslovaných dodatků. 
5. Memorandum je možné písemně vypovědět i bez uvedení důvodů s tříměsíční výpovědní 

lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve 
kterém byla výpověď doručena poslednímu z účastníků Memoranda.  

6. Memorandum je vyhotoveno v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž městská část 
Praha – Kunratice obdrží po dvou stejnopisech a ostatní účastníci Memoranda obdrží po 
jednom stejnopisu. 

 
Doložka podle § 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších 

předpisů 
O schválení Memoranda bylo rozhodnuto na poradě starostky městské části Praha – Kunratice, 
v souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
usnesením č. 1 ze dne 12. 12. 2017. 
 

Tato smlouva podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí MČPK.  
 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou části, který 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli 
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti 
Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a případných dodatků. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

http://www.praha-kunratice.cz/
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smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  
 
V Praze dne 14. 12. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………......................................... ….………………………………..................................... 
Mgr. Michal Malát 

prezident 
Asociace školních jídelen České republiky, z.s. 

Ing. Jitka Sosnovcová 
ředitelka 

Státního zdravotního ústavu, p.o. 
 
 
 
 

………………………………......................................... ….………………………………..................................... 
Ing. Lenka Alinčová 

starostka 
Městská část – Praha Kunratice 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA  
ředitel 

Hygienická stanice hlavního města Prahy  
 
 
 
 
 

……………………………….........................................  
Mgr. Ing. Vít Beran 

ředitel 
Základní škola Kunratice 

 

 
 


