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I 

SMLOUVA O PROPŮJČENÍ TITULU „FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY 

UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM“ 

 

Smluvní strany: 

Střední škola: 

Se sídlem: 

Zastoupená ředitelem 

e-mail: 

a 

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Se sídlem: Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem 

Zastoupená děkanem doc. RNDr. Michalem Varady, Ph.D. 

e-mail: dekan.prf@ujep.cz 

 

I. Preambule 

Spolupráce mezi vysokými a středními školami je nezbytným předpokladem efektivního přeno-

su znalostí a zkušeností mezi oběma typy institucí. Označení Fakultní škola (dále FŠ) je mimo-

řádně kvalitní střední škole uděleno, aby byla zdůrazněna výjimečnost školy s ohledem na spo-

lupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále PřF UJEP). 

 

II. Kritéria pro přiznání titulu Fakultní škola PřF UJEP 

Titul Fakultní škola PřF UJEP je střední škole přiznán, pokud škola splňuje většinu následují-

cích kritérií: 

1) Na škole je velmi dobré materiální a technické vybavení pro výuku přírodovědných a případ-

ně technických předmětů. 

2) Kvalita výuky se projevuje úspěšným zapojením studentů do mimoškolních studentských aktivit 

(dobré umísťování v přírodovědně, případně technicky zaměřených soutěžích apod.) a v přijetí 

absolventů školy ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického typu. 

3) Na škole probíhají přírodovědně nebo technicky zaměřené semináře a přednášky vedené 

experty z praxe, z VŠ nebo AV ČR. 

4) Do výuky přírodovědných, případně technických předmětů jsou pravidelně zařazována prak-

tická cvičení ve specializovaných učebnách a laboratořích, případně i v terénu. Ve vyučova-

cích metodách v přírodovědně, případně technicky zaměřených předmětů jsou výrazně 

uplatňovány moderní formy a metody výuky a inovační trendy, a to i v rámci mezipředměto-

vých vztahů. 

5) Vedení školy a zainteresovaní vyučující mají zájem aktivně se podílet na spolupráci s PřF 

UJEP. 
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III. Formální postup k získání titulu Fakultní škola PřF UJEP 

1) Záměr označit střední školu jako fakultní školu PřF UJEP schválí vedení PřF UJEP a vedení 

školy. Tím vyjádří ochotu spolupracovat v duchu tohoto statutu. 

2) Při slavnostní příležitosti bude na základě souhlasu obou stran střední škole předáno osvěd-

čení o udělení titulu Fakultní škola Přírodovědecké fakulty PřF UJEP. Toto osvědčení vystaví 

PřF UJEP. Z důvodu možných personálních změn je titul FŠ udělen na dobu určitou, nejmé-

ně na čtyři roky, nejvíce na šest let. Titul může být udělován opakovaně při splnění podmínek 

statutu FŠ. 

3) Obě smluvní strany každoročně konkretizují předpokládané oblasti a formy spolupráce, a to 

tak, aby konkrétní formy spolupráce nenarušily rozvrh a mohly být případně zohledněny 

v rozvrhu pro další školní, resp. akademický rok. Obě smluvní strany stanoví ve své organi-

zaci garanty za obory dohodnuté spolupráce. 

4) V případě, že některá ze smluvních stran neplní podmínky statutu, je možné od dohody 

o spolupráci odstoupit. V případě, že neplní podmínky PřF UJEP, může FŠ titul vrátit; v pří-

padě, že neplní podmínky FŠ, může PřF UJEP titul odejmout. V obou případech je tak uči-

něno k datu začátku školního, resp. akademického roku. 

 

IV. Závazky Fakultní školy PřF UJEP 

1) FŠ se zavazuje na základě na základě dalších smluvních vztahů uzavřených mezi fakultní 

školou a fakultou poskytnout fakultě prostorové, technické nebo materiální vybavení. 

2) FŠ umožní ověřování nových forem práce v rámci výzkumné činnosti VŠ odborníků či stu-

dentů. 

3) Fakultní škola dbá dobrého jména PřF UJEP. 

4) Fakultní škola se zavazuje prezentovat PřF UJEP jako svého partnera na svých webových 

stránkách. 

5) Vedení fakultní školy bezodkladně upozorní vedení fakulty na skutečnosti, které významně 

mění podmínky, za nichž byl střední škole propůjčen titul Fakultní škola PřF UJEP. 

6) Učitelé FŠ se mohou podílet na realizaci a hodnocení závěrečných práci a projektů, před-

nostně týkajících se oborů, v nichž PřF UJEP zajišťuje vzdělávání budoucích učitelů. 

7) Fakultní škola se zavazuje být nápomocna při přípravě a realizaci seminářů pro posluchače 

PřF UJEP, eventuálně při tvorbě výukových materiálů. 

8) Na FŠ mohou být po vzájemné dohodě fakultou pořádány přírodovědně zaměřené letní školy 

pro studenty. 

 

V. Závazky PřF UJEP 

1) Fakulta se zavazuje na základě dalších smluvních vztahů uzavřených mezi fakultní školou 

a fakultou poskytnout FŠ prostorové, technické nebo materiální vybavení. 

2) FŠ získávají možnost nadstandardního přístupu k informacím a vzdělávacím programům 

realizovaným fakultou. Škola je pravidelně informována o akcích pro studenty a učitele pořá-

daných PřF UJEP, včetně přednášek a seminářů, kde se mohou seznamovat s novými po-

znatky v přírodovědných oborech. 
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3) Fakulta umožní konzultace pedagogům FŠ, kteří se podílejí na výzkumných a inovačních 

aktivitách. 

4) Fakulta se zavazuje pomoci při přípravě a realizaci seminářů pro žáky FŠ nebo posluchače 

PřF UJEP, event. při tvorbě výukových materiálů. 

5) Fakulta se zavazuje prezentovat FŠ jako svého partnera na webových stránkách fakulty. 

 

VI. Finanční otázky 

1) Pro zajištění případné spolupráce v oblasti vedení závěrečných prací a projektů studentů 

učitelských studijních programů PřF UJEP uzavírá PřF UJEP s FŠ odpovídající smlouvu, na 

jejímž základě jsou za realizované výkony učitelé jednorázově odměňováni. 

2) Sdílení prostorového, technického nebo materiálního vybavení se řídí na základě dalších 

smluvních vztahů uzavřených mezi střední školou a fakultou. 

3) Akce vztahující se ke vzdělávání učitelů jsou spolupracujícím učitelům fakultní školy nabíze-

ny přednostně. 

4) Jednorázové semináře pracovníků fakulty jsou bezúplatné. 

5) Časově omezené krátkodobé poskytování pomůcek pro zkvalitnění výuky je vesměs bez-

úplatné, jinak se řídí na základě dalších smluvních vztahů uzavřených mezi střední školou a 

fakultou. 

 

VII. Všeobecná ustanovení 

1) Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu a je účinná od DD. MM. RRRR. 

2) Tato smlouva je převoditelná na právní nástupce kterékoliv ze smluvních stran. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Po jednom pare obdrží každá ze smluv-

ních stran. 

4) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že smlouva 

byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně. Na důkaz dohody o všech ustanoveních této smlouvy připojují osoby oprávně-

né jednat za obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

 

Místo podpisu DD. MM. RRRR 

 

 

………………………………………………… 

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 

děkan PřF UJEP 

 

…..……………………………………………. 

Jméno Příjmení 

ředitel školy 


