Statut Fakultní školy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

I.

Preambule
Status Fakultní škola představuje formu úzké spolupráce Fakultní školy (dále jen FŠ)
s Matematicko-fyzikální fakultou jako součástí Univerzity Karlovy (dále jen MFF UK
nebo fakulta). V pedagogické a edukační činnosti se Fakultní škola stává partnerem
MFF UK ve smyslu zprostředkovávání kvalitního vzdělávání studentů fakulty všech
stupňů studia studijních programů matematika, fyzika, informatika (akreditovaných na
fakultě). Instituce splňující vybraná kritéria obdrží titul „Fakultní škola Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy“.
Partnerství mezi MFF UK a základní či střední školou tkví zejména v podpoře
mimořádně talentovaných a nadaných žáků středních nebo základních škol, v přípravě
a podpoře budoucích a stávajících učitelů matematiky, fyziky, informatiky či
deskriptivní geometrie, nebo při realizaci projektů a kurzů celoživotního vzdělávání
učitelů a práce s absolventy.
MFF UK rozvíjí zájem žáků středních a základních škol o výše uvedené obory např.
formou nabízených odborných návštěv a popularizačních akcí MFF UK,
korespondenčních seminářů, táborů a soustředění, výjezdů na jednotlivé Fakultní
školy, přednáškových cyklů a experimentů či mezinárodních a národních soutěží.
MFF UK rovněž podporuje vyhledávání a práci s talentovanými žáky v rámci SOČ,
řešení odborných prací žáků (přístup do laboratoří, konzultace, vedení, oponentské
posudky), zajištění stáží vybraných žáků na MFF UK, spolupráce při zajištění garantů
maturitních projektů nebo přípravě žákovských fakultních projektů pro středoškoláky.
MFF UK klade důraz na další vzdělávání středoškolských učitelů, například formou
odborných konzultací pracovníků MFF UK, pořádání seminářů pro učitele
přírodovědných a technických oborů. Fakulta rovněž aktivně spolupracuje na
vyhledávání, přípravě a případné realizaci vhodných grantových projektů týkajících se
oblastí společného zájmu. Taková forma spolupráce umožňuje učitelům Fakultních
škol získávat nové a kvalitní znalosti pro výuku přírodovědných předmětů.
Pedagogové a žáci Fakultních škol tak získávají partnerstvím s MFF UK možnost
nadstandardního přístupu k informacím a vzdělávacím programům realizovaných
fakultou, stejně jako možnosti využití vědeckých technologií a jejich zázemí.
Pro MFF UK pak FŠ přináší možnost konkrétní zpětné vazby, spolupráce s
absolventy, konfrontace představ studentů oborových didaktik s realitou jednotlivých
školních vzdělávacích programů na SŠ i ZŠ.

II. Podmínky k propůjčení titulu „Fakultní škola Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy“
1. Ve Fakultní škole se realizuje kvalitní výuka zejména matematiky, fyziky, informatiky
a dalších příbuzných předmětů. Výuku těchto předmětů zajišťují kvalifikovaní a
kreativní pedagogové.
Kvalita výuky na škole se projevuje mimo jiné v úspěšnosti žáků školy v
předmětových soutěžích z přírodovědných a technických oborů (včetně
specializovaných, zastřešených fakultou) a v přijetí (resp. zapsání) absolventů Fakultní
školy ke studiu na MFF UK.
2. Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem na dobré komunikaci s MFF UK
a umožňují ve Fakultní škole provádět výzkumné, příp. pedagogické aktivity pracovišť
fakulty.
3. Vedení Fakultní školy a jednotliví pedagogové mají zájem aktivně se podílet na
přípravě budoucích učitelů - studentů MFF UK, umožňují realizaci pedagogických
praxí, spolupracují s pracovišti MFF UK na přípravě a realizaci seminářů pro studenty
učitelství, na poskytování konzultací či na tvorbě výukových materiálů a umožňují ve
škole provádět výzkumné aktivity kateder fakulty a výzkumných týmů.

III.

Propůjčení a odejmutí titulu „Fakultní škola Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy“

1. Titul „Fakultní škola Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy“ propůjčuje
děkan MFF UK dané škole na dobu tří let na základě doporučení Pracovní skupiny pro
Fakultní školy při MFF UK. Složení Pracovní skupiny je uvedeno na webových
stránkách fakulty.
2. Pracovní skupina podává návrh na udělení výše uvedeného titulu na základě splnění
požadovaných kritérií. Na základě kladného rozhodnutí děkana předseda Pracovní
skupiny osloví vybrané školy. O konečném propůjčení titulu rozhoduje děkan.
3. Propůjčení titulu „Fakultní škola Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy“
je stvrzeno uzavřenou Dohodou o spolupráci mezi vybranou školou a fakultou.
Propůjčení titulu a uzavření Dohody může být opakované.
4. Titul „Fakultní škola Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy“ může být
škole odejmut rozhodnutím děkana MFF UK nebo se škola titulu FŠ MFF UK může
vzdát. Odejmutí titulu či vzdání se titulu musí být písemně sděleno druhé straně (MFF
UK, FŠ MFF UK). Důvodem pro takový krok může být zejména porušení Dohody
některou ze stran. Ve všech případech škola titulu „Fakultní škola Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy“ pozbude ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného
sdělení druhé straně.
5. Titul se obnovuje po třech letech, není-li rozhodnuto jinak, a to na základě
písemného vyjádření zájmu obou stran formou písemného Dodatku k Dohodě o
spolupráci.

6. Při podpisu Dohody obdrží vedení školy plaketu s logem Fakultní školy, kterou umístí
na budově nebo v budově školy. Titul „Fakultní škola Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy“ uvede škola na svých webovských stránkách.

IV.

Práva a povinnosti MFF UK vůči Fakultní škole
1. Pedagogové FŠ jsou pravidelně a přednostně informováni o akcích pořádaných
fakultou, např. o kurzech celoživotního vzdělávání učitelů, akcích pro žáky středních a
základních škol, oznámení o fakultních grantech týkajících se oblastí společného
zájmu; jsou seznamováni také s novými poznatky v matematických, fyzikálních a
informatických oborech.
2. V případě realizace pedagogických praxí na Fakultní škole jsou uzavírány smlouvy
o vedení pedagogických praxí dle platné legislativy, na základě kterých mohou být
příslušní pedagogové Fakultní školy odměňováni.
3. MFF UK podle požadavků Fakultní školy poskytuje bezplatné konzultace pedagogům
FŠ, kteří se podílejí na společných výzkumných a inovačních aktivitách. Konzultace
se poskytují na vybraných pracovištích MFF UK, aktivně zapojených do společných
výzkumných a inovačních aktivit.
4. MFF UK umožní setkávání ředitelů nebo zástupců FŠ MFF UK za účelem výměny
zkušeností, příkladů dobré praxe a rozvoje koncepce Fakultních škol.
5. MFF UK má právo se účastnit sportovních a společenských aktivit FŠ.
6. MFF UK poskytne FŠ na základě aktuální nabídky a projeveného zájmu prostor pro
vlastní výstavu či prezentaci.
7. MFF UK poskytne FŠ vybrané benefity dle Přílohy Statutu, jejichž rozsah specifikuje
uzavřená Dohoda o spolupráci.

V.

Práva a povinnosti Fakultní školy vůči MFF UK
1. Fakultní škola umožní ověřování nových vyučovacích metod a forem práce v rámci
výzkumné činnosti VŠ odborníků i studentů.
2. FŠ aktivně spolupracuje na vyhledávání, přípravě a případné realizaci vhodných
grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu.
3. Zástupci FŠ se mohou zapojit do fakultních projektů, grantů a odborné činnosti MFF
UK.
4. FŠ podporuje vyhledávání talentovaných žáků a práci s nimi různými formami.
5. FŠ dbá dobrého jména Univerzity Karlovy a její Matematicko-fyzikální fakulty,
zejména pak v souvislosti s užíváním titulu „Fakultní škola Matematicko-fyzikální

fakulty Univerzity Karlovy“. FŠ smí pro propagační účely používat logo MFF UK dle
grafického manuálu MFF UK.
6. FŠ poskytne fakultě k využití své prostorové nebo technické a materiální vybavení na
základě uzavřené Dohody o spolupráci mezi školou a fakultou.
7. FŠ pro styk s MFF UK jmenuje zástupce ve funkci fakultního učitele, který je styčnou
osobou pro organizaci vzájemných aktivit mezi MFF UK a FŠ a vedoucími praxí.
8. Vedení FŠ bezodkladně upozorní vedení MFF UK na skutečnosti, které významně
mění podmínky, za kterých byl škole propůjčen titul „Fakultní škola Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy".
9. FŠ má právo se účastnit sportovních a společenských aktivit MFF UK, má nárok na
poskytnutí putovních výstav MFF UK.

VI.

Závěrečná ustanovení
Tento statut vstupuje v platnost dne 1. 9. 2015.

