Zápis ze 4. jednání Pracovní skupiny pro Fakultní školy MFF UK v Praze ze dne 9. 6. 2015.

Místo: Ke Karlovu 3, Praha 2, zasedací místnost, 2. p
Termín: úterý 9. června 2015
Přítomni (bez titulů): Kolář, Havlíčková, Mikuláš, Hromadová, Mandíková, Drozd, Robová, Vlach,
Kolman, Svoboda
Omluveni (bez titulů): Pick
Zasedání bylo zahájeno ve 14:00 hod.
Podklady byly zaslány všem přítomným před jednáním, vytištěné aktuální verze dostali přítomní na
místě. Plánované body jednání: statut Pracovní skupiny, benefity Fakultních škol, hodnocení škol,
úprava Statutu. Setkání skončilo v 15:30 hod.
Závěr z diskuse:
Přítomní se shodli na finální koncepci Statutu Fakultní školy při MFF UK v Praze. Předsedkyní Pracovní
skupiny pro fakultní školy byla zvolena dr. Dana Mandíková (KDF), místopředsedkyní dr. Jana
Hromadová (KDM). Dojde také k malým personálním změnám ve skupině, ty navrhne děkanovi prod.
M. Vlach. V rámci skupiny byly rozděleny úkoly tak, aby během prázdnin byly vytvořeny webové
stránky pro veřejnost.
Úkoly do 31. 8. 2015
OVVP připraví dopis pro ředitele vybraných škol s nabídkou stát se FŠ MFF UK (do 30. 6. 2015).
Vedení Pracovní skupiny rozmyslí kroky, jak komunikovat s oslovenými školami.
Návrh webových stránek připraví do 31. 7. 2015 Mgr. Kolář. Stránky budou obsahovat statut, návrh
dohody, směrnice, benefity, složení pracovní skupiny, termíny akcí, kritéria hodnocení s termíny
zpracování výsledků soutěží, formulář pro dotazy, mailovou schránku pro komunikaci s FŠ, nejspíš
přes PSíK.
Dr. Mandíková zajistí (v koordinaci s doc. Svobodou a prod. Vlachem) návrh na výrobu tabulky pro FŠ
a určí proceduru udílení titulu.
Dr. Havlíčková zajistí dohledání smlouvy s GCHD a Gymnáziem Písnická, aby bylo možné narovnat
stávající vztahy a případně stávající smlouvy ukončit či uzavřít nové s ohledem na novou koncepci.
OVVP ve spolupráci s dr. Mandíkovou připraví návrh Dohody.
OVVP sestaví kalendář akcí a termíny odesílání informací pro FŠ.
Stručné znění náplně práce Pracovní skupiny:
Pracovní skupina průběžně zpracovává a hodnotí podle stanovených kritérií základní a střední školy.
Na základě výsledků navrhuje děkanovi MFF UK potenciální Fakultní školy. Zajišťuje dodržování
uzavřených Dohod. Aktualizuje webové stránky a udržuje komunikaci mezi školami a fakultou.
Zpracovala Karolina Šolcová, OVVP, 19. 6. 2015

