
  
  

 

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 66/2014  
k udílení statutu Fakultní škola Ekonomické fakulty JU  

15. 10. 2014  
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Partnerství mezi vysokými a středními školami je nezbytným předpokladem efektivního transferu 

znalostí a zkušeností mezi oběma typy vzdělávacích institucí. Vybraným, mimořádně kvalitním, 
středním školám proto propůjčuje Ekonomická fakulta JU statut „Fakultní škola Ekonomické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“. 

2) Toto opatření stanovuje zásady pro udělování statutu „Fakultní škola Ekonomické fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích“ vybraným středním školám.  

 
 

Článek 2 
Kritéria propůjčení statutu „Fakultní škola“ 

 
1) Statut „Fakultní škola Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ se propůjčuje 

střední škole, která splňuje následující kritéria: 
 

a) Na střední škole probíhá kvalitní výuka alespoň dvou ekonomicky orientovaných předmětů, které 
odpovídají odbornému a vědeckému zaměření Ekonomické fakulty JU. 

b) Střední škola uplatňuje ve výuce ekonomicky orientovaných předmětů moderní pedagogické 
a didaktické přístupy.  

c) Vedení střední školy a jednotliví pedagogičtí pracovníci mají zájem aktivně se podílet 
ve spolupráci s pracovišti Ekonomické fakulty JU na realizaci společných aktivit, které směřují 
k prohloubení kompetencí studentů střední školy a studentů Ekonomické fakulty JU 
v ekonomických disciplínách.   

 
 

Článek 3 
Rámcové okruhy vzájemné spolupráce 

 
1) Vzájemná spolupráce mezi fakultní školou a Ekonomickou fakultou JU spočívá především 

v následujících bodech: 
 
a) Pedagogové a studenti fakultní školy mají exkluzivní přístup k aktuálním odborným informacím 

a trendům v oborech dle odborného zaměření Ekonomické fakulty JU zpravidla formou 
bezplatných konzultací ze strany jednotlivých pracovišť Ekonomické fakulty JU. 

b) Pedagogové fakultní školy participují na konzultacích a oponování kvalifikačních prací studentů 
Ekonomické fakulty JU a na projektech z oblasti odborného zaměření Ekonomické fakulty JU.  

c) Studenti fakultní školy a studenti Ekonomické fakulty JU participují na společných projektech dle 
odborného zaměření Ekonomické fakulty JU.  

d) Pedagogové a studenti fakultní školy jsou pravidelně informováni o akcích pořádaných 
Ekonomickou fakultou JU, zejména se pak jedná o přednášky významných hostů, workshopy 
ve spolupráci s významnými společnostmi, den otevřených dveří, veletrh pracovních příležitostí, 
soutěže pořádané Ekonomickou fakultou apod. Účast studentů fakultní školy je na akcích 
pořádaných Ekonomickou fakultou JU zpravidla bezplatná.  

e) Pedagogové a studenti Ekonomické fakulty jsou pravidelně informováni o akcích pořádaných 
fakultní školou.  

 
 



  
  

Článek 4 
Závazky fakultní školy a Ekonomické fakulty JU 

 
1) Vedení fakultní školy v součinnosti s vedením Ekonomické fakulty JU provede vždy k 30. 9. daného 

akademického roku (v němž trvá platnost statutu fakultní školy) návrh specifikace vzájemných 
styčných bodů spolupráce, které se budou v daném akademickém roce realizovat na půdě fakultní 
školy a na půdě Ekonomické fakulty JU. 

2) Fakultní škola a Ekonomická fakulta JU vytváří podmínky pro rozvoj vzájemné spolupráce dle 
jednotlivých rámcových okruhů (viz článek 3). 

3) Fakultní škola dbá dobrého jména Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Ekonomické fakulty 
a v souvislosti s užíváním statutu fakultní školy postupuje v souladu s vnitřními předpisy Jihočeské 
univerzity a Ekonomické fakulty. 

4) Vedení fakultní školy bezodkladně upozorní vedení Ekonomické fakulty JU na skutečnosti, které 
významným způsobem mění podmínky, za nichž byl střední škole propůjčen statut „Fakultní škola 
Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“.  

 
 

Článek 5 
Propůjčení a odejmutí statutu „Fakultní škola“ 

 
1) Vedení Ekonomické fakulty JU a vedení vybrané střední školy schválí záměr fakulty udělit statut 

„Fakultní škola Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ a vyjádří ochotu 
vzájemně spolupracovat. 

2) Statut „Fakultní škola Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ se propůjčuje 
při vhodné slavnostní příležitosti na dobu nejdéle pěti let.  

3) Statut fakultní školy může být střední škole odejmut na základě písemného vyjádření vůle vedení 
Ekonomické fakulty JU nebo na základě písemného vyjádření vůle vedení střední školy.  
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