
Statut fakultní školy Ostravské univerzity v Ostravě 

 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Statut fakultní školy Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen Statut) upravuje kritéria 

pro udělení titulu „Fakultní škola Ostravské univerzity v Ostravě“, jakož i stanoví 

vzájemně závazky Ostravské univerzity v Ostravě a fakultní školy Ostravské 

univerzity v Ostravě (dále jen fakultní škola). 

2. Nedílnou součástí přípravy studentů Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen OU) jsou 

pregraduální praxe na různých typech škol. Má-li být vzdělávání a výchova studentů 

co nejefektivnější, je třeba, aby posluchači během studia absolvovali pregraduální 

praxe nejen u vybraných učitelů, ale také na vybraných školách resp. fakultních 

školách, které jsou zárukou komplexní a kvalitní výuky. 

 

Článek II. 

Kritéria pro udělení titulu „Fakultní škola Ostravské univerzity v Ostravě“ 

 

 

1. Ve fakultní škole se realizují pregraduální praxe pro studenty OU alespoň ve dvou 

předmětech po dobu minimálně tří let. Výuku těchto předmětů zajišťují kvalifikovaní 

a kreativní pedagogové příslušných aprobací.  

2. Výuka ve škole je kvalitní po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních 

forem a metod výuky i po stránce materiálního a technického zabezpečení. 

3. Kvalita výuky na škole se projevuje mimo jiné v úspěšnosti žáků a studentů školy v 

předmětových soutěžích, ve výsledcích národních a mezinárodních srovnávacích 

hodnoceních a v přijetí absolventů školy ke studiu na středních a vysokých školách. 

4. Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem na vzájemně dobré komunikaci 

s pracovišti OU a při pregraduálních praxích také s praktikujícími studenty OU. 

5. Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem aktivně se podílet na přípravě 

budoucích absolventů, umožňují realizace pregraduálních praxí (hospitace, výukové 

hodiny, aj.), spolupracují s pracovišti OU na přípravě a realizaci seminářů pro studenty 

OU, na poskytování konzultací či na tvorbě výukových materiálů a umožňují na 

fakultní škole provádět výzkumné aktivity. 

 

Článek III. 

Závazky fakultní školy 

 

1. Fakultní škola umožňuje pregraduální praxe studentům OU, a to na základě dílčích 

smluv o zajištění praxí mezi fakultní školou a fakultou OU. 

2. Fakultní škola vytváří podmínky pro ověřování nových vyučovacích metod a forem 

práce, metodických postupů a pomůcek, připravených v rámci výzkumné činnosti 

vysokoškolských pedagogů a studentů OU. 

3. Fakultní škola může poskytnout OU k využití své prostorové nebo technické a 

materiální vybavení, na základě smlouvy mezi fakultní školou a fakultou OU.  

4. Fakultní škola dbá dobrého jména OU.  

5. Vedení fakultní školy bezodkladně upozorní OU na skutečnosti, které významně mění 

podmínky, za kterých byl škole udělen titul fakultní škola. 



6. Fakultní školy participují na realizaci a oponování kvalifikačních prací a projektech 

z oblasti výchovy a vzdělávání. 

 

Článek IV. 

Závazky Ostravské univerzity v Ostravě 

 

1. Fakulta OU podle požadavků fakultní školy poskytuje bezplatné konzultace 

pedagogům fakultní školy, které přispívají k zajištění kvalitní výuky. Konzultace se 

poskytují nejčastěji prostřednictvím pracovišť fakult OU, která zajišťují vzdělávání 

budoucích absolventů a garantují výuku oborových didaktik a pregraduálních praxí. 

2. Fakulta OU pravidelně informuje pedagogy fakultní školy o akcích pořádaných OU, 

seznamuje je také s novými poznatky v jednotlivých oborech i v jejich výuce formou 

seminářů nebo metodických materiálů. 

3. OU může poskytnout fakultní škole své prostorové nebo technické a materiální 

vybavení, a to na základě smlouvy mezi fakultní školou a fakultou OU. 

4. OU poskytuje fakultní škole možnost využívat služeb Univerzitní knihovny OU pro 

dva zástupce fakultní školy, podmínky využívání služeb jsou uvedeny v článku VI. 

tohoto Statutu. 

5. OU aktualizuje k  30. 9. daného akademického roku seznam fakultních škol na 

webových stránkách www.osu.cz. 

 

Článek V. 

Udělení a odejmutí titulu „Fakultní škola“ 

 

1. Splňuje–li škola kritéria stanovena v článku II. tohoto Statutu písemně požádá fakultu 

OU s níž má sjednanou dílčí Smlouvu o zajištění praxí o udělení titulu „Fakultní 

škola“.  

2. Titul „Fakultní škola“ uděluje OU formou uzavřené Dohody o spolupráci, 

v zastoupení prorektora pro studium a celoživotní vzdělávání, na základě návrhu 

proděkana pro studium jednotlivých fakult OU, který garantuje splnění kritérií 

v článku II tohoto Statutu. 

3. Titul „Fakultní škola“ může být fakultní škole odejmut pro porušování či 

nenaplňování kritérií stanovených v článku II. tohoto Statutu nebo z důvodu 

mimořádně nastalých skutečností zejména změny v tvorbě a uskutečňování studijních 

programů, změny vnitřní organizace, a to formou výpovědi z Dohody o spolupráci 

prorektorem pro studium a celoživotní vzdělávání OU nebo na základě výpovědi 

z Dohody o spolupráci fakultní školou z týchž důvodů.  

 

Článek VI. 

Podmínky pro využití služeb Univerzitní knihovny OU 

 

1. Zástupci fakultních škol v počtu 1-2 osob mohou využívat služeb Univerzitní 

knihovny OU.  

2. Zástupci fakultních škol - budou vedeni v kategorii uživatelů externí uživatel-

veřejnost. Na základě výjimky udělené ředitelkou Univerzitní knihovny OU jim bude 

prominut registračního poplatek ve výši 200Kč/12 měsíců. Ostatní položky uvedené 

v platném Ceníku poplatků a placených služeb UK OU zůstávají platné. 

3. Uživatelem služeb knihovny se stává fyzická osoba zaregistrováním v databázi 

uživatelů na základě předložení občanského průkazu. Registrace je možná pouze 

v budově Bráfova 3, oddělení půjčovny. Při registraci potvrdí uživatel podpisem 

http://www.osu.cz/


„Prohlášení uživatele služeb Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě“, 

kterým vydává souhlas ke zpracování vybraných osobních údajů pro účely registrační 

a statistické. Při registraci vydává knihovna uživatelský průkaz s čárovým kódem 

externím uživatelům. 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

2. Tento Statut je vyvěšen na webových stránkách www.osu.cz 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.,  

prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání. 
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