Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny pro Fakultní školy MFF UK v Praze
ze dne 21. 1. 2016.
Místo: Ke Karlovu 3, Praha 2, velká zasedací místnost
Termín: čtvrtek 21. ledna 2016
Přítomni (bez titulů): Kolář, Havlíčková, Mikuláš, Hromadová, Mandíková, Drozd, Robová,
Vlach, Kekule, Svoboda, Šolcová, Töpfer
Zasedání bylo zahájeno ve 14:00 hod.
Aktuální podklady dostali přítomní na místě.
Program: shrnutí činnosti za období od června 2015, návrhy nových FŠ, akce pro FŠ
1. Shrnutí činnosti za období od června 2015
1. Během prázdnin byly zapracovány připomínky do Statutu i Návrhu dohody, tyto pak prošly
úpravami právničky a začátkem září byly schváleny kolegiem děkana.
2. S kolegy Vlachem a Svobodou jsme vybrali definitivní verzi „cedule“ pro fakultní školy a
zadali ji do výroby.
3. Byly dohledány dřívější smlouvy se školami (byly čtyři) a vypořádány byly následujícím
způsobem:
Gymnázium Christiana Dopplera: Stará smlouva vypršela a uzavřena byla smlouva nová
(škola byla mezi vybranými).
ZŠ Červený vrch: Ve smlouvě nebyla uvedena doba trvání, stará smlouva byla ukončena,
uzavřena byla smlouva nová (škola byla mezi vybranými).
Gymnázium Písnická a ZŠ Lysá nad Labem: Smlouvy byly na dobu neurčitou. Staré smlouvy
byly ukončeny, uzavřeny byly smlouvy nové. (Školy nebyly mezi vybranými, ale o spolupráci
projevily zájem.)
4. Vzhledem k zaneprázdnění Karla Koláře se tvorby webových stránek i další péče o ně ujala
Jana Hromadová, jsou na adrese http://www.mff.cuni.cz/verejnost/fs/ .
5. V průběhu září bylo osloveno prvních 15 škol v pořadí hodnocení, všechny projevily zájem
stát se fakultní školou. Ředitelům byly zaslány k připomínkám návrhy Dohod.
6. 13. 11. 2015 byla v Ostravě podepsána první Dohoda s Wichterlovým gymnáziem. Další
Dohody byly podepsány na slavnostním setkání se zástupci fakultních škol 26. 11. 2015
v refektáři MFF UK na Malé Straně.
V současné době má MFF UK 18 Fakultních škol.

2. Návrhy nových FŠ
Přijetí nových Fakultních škol by mělo proběhnout na podzim 2016 (říjen, listopad), celkový
počet by neměl přesáhnout 30. Současně by proběhlo i setkání se zástupci stávajících
Fakultních škol.
Návrhy nových Fakultních škol:
Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1 - Malá Strana, Hellichova
Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Výše uvedené školy splňují kritéria a byly schváleny plným počtem hlasů přítomných členů
pracovní skupiny.
Pracovní skupina zvažovala udělení divoké karty následujícím školám, které mají velký zájem
o zapojení do projektu, ale zatím nesplňují kritéria:
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
Střední průmyslová škola elektrotechnická v Ječné
Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec
Gymnázium Jihlava
Bylo rozhodnuto, že předsedkyně skupiny napíše vedení těchto škol informaci o možnosti
spolupráce s fakultou a vyzve je k větší aktivitě zejména v oblasti zapojení do různých soutěží
a akcí pořádaných fakultou.
3. Akce pro FŠ
Realizované akce: Exkurze 2 studentů Wichterlova gymnázia na MFF UK (27. 11. 2015),
účast a prezentace pokusů na Dni otevřených dveří na gymnáziu v Českých Budějovicích
(Koudelková, Boček); zprostředkování semináře k astronomické olympiádě a pomoci s roboty
(FLL) pro Gymnázium Olomouc – Hejčín; zprostředkování učitelů fyziky a matematiky (Nad
Štolou, Heyrovského, Voděradská); přednostní nabídka a sleva na semináři KDM; pozvání na
speciální seminář KDF; každá FŠ dostala darem 10 kusů knihy Rande s Fyzikou; nabídka
putovní výstavy Světélkování; pozvání na fakultní koncerty; zaslání fakultních kalendářů.
O co je zájem: seznam nabízených přednášek, seminářů a témat SOČ či jiných projektů
KDM, KDF, KJP podklady dodaly, další návrhy byly projednány na místě.
Po shromáždění všech podkladů bude nabídka zveřejněna na webu FŠ.

Zpracovala Dana Mandíková, KDF, 21. 1. 2016

