
 Soukromá střední škola pro marketing      HC Litvínov, o. s. 
 a ekonomiku podnikání, s. r. o.  
 
 

 
 

Uzavřené mezi 
 

Soukromá střední škola pro marketing 
a ekonomiku podnikání, s.r.o. 
E. Basse 1142/9 
434 01 Most 
IČ: 25015192 
zastoupená statutárním ředitelkou školy Ing. Danou Balochovou 
(dále jen SSŠMEP) 
na straně jedné 
 
a 
 
HC Litvínov, o. s. 
S. K. Neumanna 1958 
436 01 Litvínov 
IČ: 00554782 
Zastoupené předsedou občanského sdružení Kamilem Havelkou 
(dále jen HCL) 
na straně druhé. 

 
 

HCL a SSŠMEP vedeny přáním rozvíjet spolupráci v oblasti výchovy a vzdělávání znalostí žáků školy, se dohodly na uzavření tohoto memoranda o spolupráci a 
na následujícím: 

 



 Soukromá střední škola pro marketing      HC Litvínov, o. s. 
 a ekonomiku podnikání, s. r. o.  
 
 

 
Článek I. 

 
Obě strany deklarují vůli vzájemné spolupráce obou stran v oblastech společných zájmů a to zejména v oblasti zkvalitnění přípravy žáků školy, vytvoření 
podmínek pro úspěšnou realizaci sportu – ledního hokeje tak, aby bylo dosaženo optimálního spojení vzdělávání a sportu 

 
Článek II. 

 
Za účelem naplnění společného zájmu z části I. této smlouvy se účastníci dohodli na vzájemné spolupráci v těchto oblastech: 
 
Škola vytvoří vhodné vzdělávací podmínky pro žáky, kteří se aktivně zapojují so sportovních aktivit v rámci HCL. 
Škola umožní žákům úpravu časového harmonogramu studia tak, aby byly naplněny vzdělávací cíle a zároveň i cíle v oblasti jejich sportovní přípravy. 
Škola bude pravidelně spolupracovat s pověřenými zástupci HCL při koordinaci sportovních a vzdělávacích aktivit s cílem pravidelně monitorovat jejich 
průběžné výsledky vzdělávání a minimalizovat rizika spojená s odlišným časovým harmonogramem průběhu vzdělávání. 
Škola jmenuje Ing. Zdeňku Švábovou koordinátorem průběžné komunikace s HCL s cílem administrace a komunikace průběžných výsledků vzdělávání ve škole. 
Škola se zavazuje propagovat sportovní úspěchy žáků školy prostřednictvím všech dostupných nástrojů publicity. 
HCL se zavazuje pravidelně komunikovat se školou průběžné výsledky vzdělávání zapojených žáků a motivovat žáky k dobrým studijním výsledkům. 
HCL se zavazuje spolupracovat se školou v oblasti propagace sportu (ledního hokeje) formou dostupných nástrojů publicity. 
HCL dává souhlas s umístěním svého loga na www stránky školy a formulací HCL je partnerem Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání. 
HCL se zavazuje v rámci svých možností spolupracovat při propagačních akcích školy typu Den otevřených dveří apod. 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………            ……………………………………………… 
Ing. Dana Balochová              Kamil Havelka 
ředitelka SSŠMEP, s. r. o.             předseda představenstva HCL, o. s.  

 
 


