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I. Preambule
Titul „Fakultní škola FMIMS TUL” propůjčuje děkan Fakulty mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (dále jen „fakulta”) po vyjádření
akademického senátu FM TUL vybraným spolupracujícím středním nebo základním školám
(dále jen „škola”). Titul je propůjčen zpravidla na dobu 5 let. O propůjčení titulu bude
sepsána mezi FM TUL a školou smlouva o propůjčení titulu Fakultní školy FM TUL (vzor
smlouvy je přílohou č. 1 této směrnice). Osvědčení vystaví fakulta (viz vzor – příloha č. 2).
II. Pravidla pro propůjčení titulu
Fakultní školou se může stát škola, která:
a) podporuje zájem svých žáků v oblastech technických a přírodních věd, zejména
se zaměřením na matematiku, fyziku, chemii, elektrotechniku, robotiku a informatiku
(dále jen „preferované obory”),
b) aktivně vyhledává a pracuje s talentovanou mládeží v oblasti technických a přírodních
věd, organizuje volnočasové aktivity a soutěže, zaměřené na tuto oblast,
c) dbá na další vzdělávání svých pedagogů v této oblasti, uplatňování moderních metod a
forem výuky a materiální a technické vybavení pro podporu vzdělávání v oblasti
technických a přírodních věd,
d) zapojuje se do přípravy a případné realizace grantových projektů, zaměřených
na oblast společného zájmu,
e) umožní na základě vzájemné dohody případné využívání svých prostor a vybavení pro
vzdělávací aktivity, organizované fakultou,
f) umožní ve škole provádět výzkumné aktivity, ověřování nových vyučovacích postupů,
metod a pomůcek odbornými pracovníky a studenty fakulty.

III. Povinnosti fakulty
Fakulta se vůči škole zavazuje:
a) poskytovat pedagogům školy bezplatné konzultace, zaměřené na zvyšování kvality
výuky a odborné úrovně žáků i pedagogů školy v preferovaných oborech,
b) poskytovat podporu volnočasových aktivit žáků školy, s cílem jejich dalšího vzdělávání
zejména v preferovaných oborech,
c) bezúplatně poskytnout žákům a pedagogům prostory a vybavení fakulty k aktivitám,
směřovaným ke zvyšování jejich odborných kompetencí v preferovaných oborech,
d) zajistit přednostní účast žáků a pedagogů školy na kurzech, exkurzích a dalších
vzdělávacích a propagačních aktivitách fakulty,
e) nabídnout škole přednostní účast na přípravě a řešení grantových projektů,
zaměřených na oblast společných zájmů,
f) organizovat pro žáky a pedagogy školy odborné exkurze na pracovištích fakulty,
g) na základě smlouvy zpravidla bezúplatně realizovat výpůjčky vhodného nebo převody
nepotřebného přístrojového a technického vybavení.
IV. Povinnosti školy
1. Fakultní škola je povinna bezodkladně upozornit fakultu na skutečnosti, významně měnící
podmínky, na základě kterých byl škole titul propůjčen.
2. Stanovují se tato pravidla vizuální publicity:
Součástí titulu Fakultní škola FMIMS TUL je i vizuální logo. Škola má právo uvádět titul a
logo na všech svých materiálech a na oficiálních webových stránkách za předpokladu, že
logo ani text titulu nebudou pozměňovány a budou dodržována pravidla jeho používání,
definovaná v grafickém manuálu, který bude škole předán bez zbytečného odkladu po
podpisu výše uvedené smlouvy. Fakulta má právo uvádět jméno a loga fakultní školy
na svých prezentačních materiálech.
V. Odejmutí titulu
3. Titul může být škole odejmut:
a) písemným vyjádřením fakulty;
b) na základě žádosti školy.
Odejmutí titulu se stává účinným k začátku následujícího školního roku.
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – vzor Smlouvy o propůjčení titulu
Příloha č. 2 – vzor Osvědčení o propůjčení titulu
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Příloha č. 1 – vzor smlouvy o propůjčení titulu

SMLOUVA
O PROPŮJČENÍ TITULU „FAKULTNÍ ŠKOLA FAKULTY MECHATRONIKY,
INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ ….“
(dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
Smluvní strany:
1.

Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Se sídlem v: Studentská 1402/2, 46001 Liberec
IČ: 46747885
Zastoupená:
Osoba zodpovědná za smluvní vztah:
Interní číslo smlouvy:
(dále jen jako „FM TUL”);
a

2.

Název školy
Se sídlem v:
IČ:
Zastoupená:
(dále jen jako „škola”);
(dále jen jako „smluvní strany”).
Smluvní strany mezi sebou uzavírají následující smlouvu o propůjčení titulu „Fakultní
škola Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií“ (dále jen
„smlouva”):
Článek I.
Preambule

Spolupráce mezi vysokými a středními školami je nezbytným předpokladem efektivního
přenosu znalostí a zkušeností mezi oběma typy institucí. Titul „Fakultní škola Fakulty
mechatroniky, informatiky a mezioborových studií“ (dále jen jako „FŠ”) je vybraným
spolupracujícím středním nebo základním školám (dále jen „škola”) propůjčen proto, aby
byla zdůrazněna výjimečnost těchto škol s ohledem na spolupráci s FM TUL. Titul FŠ je
propůjčen v souladu se směrnicí děkana FM TUL uvést název; datum vydání.

Článek II.
Kritéria pro propůjčení titulu FŠ
Titul FŠ se škole propůjčuje, v případě, že škola splňuje následující kritéria:
g) podporuje zájem svých žáků v oblastech technických a přírodních věd, zejména se
zaměřením na matematiku, fyziku, chemii, elektrotechniku, robotiku a informatiku
(dále jen „preferované obory”),
h) aktivně vyhledává a pracuje s talentovanou mládeží v oblasti technických a
přírodních věd, organizuje volnočasové aktivity a soutěže, zaměřené na tuto oblast,
i) dbá na další vzdělávání svých pedagogů v této oblasti, uplatňování moderních
metod a forem výuky a materiální a technické vybavení pro podporu vzdělávání
v oblasti technických a přírodních věd,
j) zapojuje se do přípravy a případné realizace grantových projektů, zaměřených na
oblast společného zájmu,
k) umožní na základě vzájemné dohody případné využívání svých prostor a vybavení
pro vzdělávací aktivity, organizované fakultou,
l) umožní ve škole provádět výzkumné aktivity, ověřování nových vyučovacích
postupů, metod a pomůcek odbornými pracovníky a studenty fakulty.
Článek III.
Titul FŠ
1. Osvědčení o udělení titulu FŠ vystaví FM TUL. Titul FŠ je udělen na dobu určitou, a to
na uvést dobu. 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.
2. Titul může být škole odejmut:
a) písemným vyjádřením FM TUL;
b) na základě žádosti školy.
Odejmutí titulu se stává účinným k začátku následujícího školního roku.
Článek IV.
Práva a povinnosti školy
1. Škola se zavazuje na základě dalších smluvních vztahů uzavřených mezi školou a FM
TUL případně poskytnout využívání svých prostor a vybavení pro vzdělávací aktivity,
organizované FM TUL a umožní ve škole provádět výzkumné aktivity, ověřování
nových vyučovacích postupů, metod a pomůcek odbornými pracovníky a studenty FM
TUL.
2. Škola dbá dobrého jména FM TUL.
3. Škola je povinna bezodkladně upozornit FM TUL na skutečnosti, významně měnící
podmínky, na základě kterých byl škole titul propůjčen.
4. Škola má právo uvádět titul a logo na všech svých materiálech a na oficiálních
webových stránkách za předpokladu, že logo ani text titulu nebudou pozměňovány a

budou dodržována pravidla jeho používání, definovaná v grafickém manuálu, který
bude škole předán bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami.
Článek V.
Práva a povinnosti FM TUL

FM TUL se zavazuje:
a) poskytovat pedagogům školy bezplatné konzultace, zaměřené na zvyšování kvality
výuky a odborné úrovně žáků i pedagogů školy v preferovaných oborech,
b) poskytovat podporu volnočasových aktivit žáků školy, s cílem jejich dalšího
vzdělávání zejména v preferovaných oborech,
c) bezúplatně poskytnout žákům a pedagogům prostory a vybavení FM TUL
k aktivitám,
směřovaným
ke
zvyšování
jejich
odborných
kompetencí
v preferovaných oborech,
d) zajistit přednostní účast žáků a pedagogů školy na kurzech, exkurzích a dalších
vzdělávacích a propagačních aktivitách FM TUL,
e) nabídnout škole přednostní účast na přípravě a řešení grantových projektů,
zaměřených na oblast společných zájmů,
f) organizovat pro žáky a pedagogy školy odborné exkurze na pracoviště FM TUL,
g) na základě smlouvy zpravidla bezúplatně realizovat výpůjčky vhodného nebo
převody nepotřebného přístrojového a technického vybavení.
Článek VI.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva se uzavírá po dobu propůjčení titulu.
2. Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle obou smluvních stran. Právní vztahy
touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce
smluvních stran. Převádět práva a povinnosti z této smlouvy lze jen po písemném
souhlasu druhé smluvní strany.
4. V případě, že dojde k situaci, kdy některá ustanovení této smlouvy se stanou
neplatnými, neúčinnými anebo nerealizovatelnými, nebude tímto ovlivněna platnost,
účinnost nebo realizovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost
originálu. Každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné provádět pouze formou písemných
oboustranně odsouhlasených postupně číslovaných dodatků.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými
zástupci smluvních stran.
8. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou
cestou.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu
s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

Razítko a podpis školy

Razítko a podpis FM TUL

………………………………………….

……………………………………………

osoba zastupující školu

děkan

V

dne

V Liberci dne

Příloha č. 2 – vzor Osvědčení o propůjčení titulu

OSVĚDČENÍ

o propůjčení titulu
„Fakultní škola fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií“

této střední/ základní škole:

název školy, sídlo

a to na dobu

let.

Osvědčení je vystaveno v souladu se směrnicí děkana
a na základě smlouvy o propůjčení titulu
fakultní školy uzavřené dne
mezi výše uvedenou základní/ střední školou a Technickou univerzitou
v Liberci, Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

V Liberci dne

.

děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Technické univerzity v Liberci

