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č.j. JU/09/06199/20        Vodňany, 14. 10. 2020 
 
 

Opatření děkana č. 26/2020 
Statut Fakultní školy FROV JU  

 
Tímto opatřením se vydává Statut Fakultní školy Fakulty rybářství a ochrany vod 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen FROV JU), který nastavuje 
základní pravidla a postupy pro propůjčení a nakládání s titulem „Fakultní škola FROV 
JU“.   
 

Preambule 

Bližší spolupráce mezi vysokými školami a školskými zařízeními nižších vzdělávacích 
stupňů zvyšuje efektivitu celého vzdělávacího systému v ČR. FROV JU si klade za cíl 
podílet se na zkvalitňování vzdělávání v oblastech souvisejících s ochranou vod a 
vodních ekosystémů a jejich efektivního a udržitelného využívání pro potřeby celé 
společnosti. Z toho důvodu zřizuje titul „Fakultní škola FROV JU“, jež může být 
propůjčen institucím zajišťujícím nižší než vysokoškolský stupeň vzdělávání. Věříme, že 
toto „značka“ pomůže identifikovat i) instituce, které se snaží zajistit kvalitní vzdělávání 
ve výše uvedených oblastech, resp. jim na tomto zajištění opravdu záleží a ii) partnery, 
kteří s FROV JU úzce a pravidelně na naplňování cíle spolupracují.   
 

Článek 1 
Oblast spolupráce mezi FROV JU a fakultní školu 

Oblasti spolupráce mezi FROV JU a fakultní školou mohou být následující:  

• Pravidelná podpora zájmu středoškolských studentů o oblasti související s 
ochranou vod a vodních ekosystémů a jejich efektivním a udržitelném využívání. 

• Pravidelné cílené programy na vyhledávání a práci s talentovanými studenty 
fakultních škol se zájmem o ochranou vod a vodních ekosystémů a jejich efektivním 
a udržitelném využívání.  

• Snaha o pravidelnou spolupráci při podávání společných grantových projektů. 

• Spolupráce za účelem zajišťování praxí studentů spolupracujících pedagogických 
fakult vysokých škol s aprobací orientovanou na oblast ochrany vod, vodních 
ekosystémů a jejich udržitelé a efektivní využívání či, doktorandů FROV JU, kteří 
potřebují získat pedagogickou praxi.    

• Pravidelná podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů, jež mohou 
předávat poznatky o ochraně vod a vodních ekosystémů a jejich efektivním a 
udržitelném využívání v rámci vedení výuky na školách či jiných vzdělávacích a 
zájmových akcí vzdělávací instituce.  
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Článek 2 
Kritéria pro propůjčení titulu Fakultní školy FROV JU 

1) Titul fakultní škola může být propůjčen školskému zařízení zřízenému a 
spravovanému v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) 

2) Na školském zařízení je realizována kvalitní výuka předmětů či vzdělávacích 
programů, případně má školské zařízení o kvalitní zajištění vzdělávacích programů 
enormní zájem, s orientací na biologii, chemii, přírodu, životní prostředí, chovy 
zvířat, zemědělství, veterinární aspekty, legislativu a další směry, jejichž součástí je 
důraz na ochranou vod a vodní ekosystémy a/nebo jejich efektivní a udržitelné 
využívání. Kvalita výuky se projevuje např. v účasti a dobrém umisťování v 
přírodovědně zaměřených soutěžích. 

3) Příslušné školské zařízení má vzdělávací personál ochotný zahrnovat aktuální 
poznatky do výuky a vzdělávat se, školské zařízení má dostatečné materiální a 
technické vybavení pro výuku předmětů či jejich dílčích částí orientovaných na 
oblasti uvedené v bodě 2).  

4) Vedení školy a jednotliví učitelé orientující se na vzdělávání v oblastech uvedených 
v bodě 2) mají zájem aktivně se podílet na naplňování stanovených oblastí 
spolupráce. 

 
Článek 3 

Postup při propůjčování titulu fakultní školy 

1) Žádost o propůjčení titulu „Fakultní škola FROV JU“ musí přijít písemně od 
statutárního orgánu žadatele zmocněného k podepisování smluv a dohod. Žádost 
je adresována děkanovi fakulty. V žádosti musí být uvedeny základní představy o 
oblastech spolupráce a informace prokazující splnění kritérií v článku 2.  

2) Žádost je předána předsedovi pracovní komise k propůjčování titulu fakultní školy 
FROV JU. Pracovní komisi v čele s předsedou určí děkan. Pracovní komise je 
nejméně tříčlenná.  

3) Pracovní komise žádost posoudí, případně požádá statutární orgán žádající o 
propůjčení titulu o její doplnění. Komise jedná bezodkladně v rámci svých časových 
možností.    

4) Součástí jednání pracovní komise je i návštěva zařízení žadatele.  
5) Pracovní komise vypracuje pro děkana stanovisko. Na jejím základě buď děkan 

řízení zastaví nebo žádost nechá projednat v orgánech fakulty dle jeho uvážení. O 
zastavení řízení je statutární orgán žadatele informován. Jedná se o jednostranný 
akt, žadatel nemá právo odvolání. Nicméně děkan může řízení kdykoliv obnovit.  

6) Pokud orgány fakulty doporučí děkanovi propůjčit žadateli titul fakultní školy FROV 
JU, začnou obě stany neprodleně jednat na nastavení konkrétní dohody o 
spolupráci.  

7) Dojde-li mezi institucemi ke shodě, vydá děkan FROV JU žadateli certifikát o 
propůjčení titulu „Fakultní škola FROV JU“. Při předání certifikátu dojde rovněž 
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k podpisu společné dohody o konkrétním nastavení spolupráce obou institucí. 
Dohoda může být upravována dodatky.              

            

Článek 3 
Závazky a povinnosti spolupracujících stran 

1) Závazky a povinnosti smluvních stran v souvislosti s propůjčením titulu fakultní 
školy jsou upraveny v dohodě obou stran, která se uzavírá v době předání 
certifikátu o propůjčení titulu fakultní školy. 

2) Součástí dohody jsou i podmínky používání loga FROV JU fakultní školou.   
 

Článek 4 
Platnost, zánik a odebrání titulu fakultní školy 

1) Titul fakultní školy je propůjčován na dobu nejvýše 5 let. Uplynutím této doby 
propůjčení titulu zaniká. Opakované prodloužení titulu je možné, a to bez nutnosti 
projednávání nové žádosti.  

2) Na získání titulu fakultní školy není právní nárok.        
3) Titul fakultní školy může být vzdělávací instituci odejmut před uplynutím dohody 

na základě písemného vyjádření vůle fakulty, a to zejména s ohledem na 
nenaplňování vzájemné dohody onou stran. V písemném vyjádření děkana budou 
uvedeny důvody vedoucí k předčasnému ukončení propůjčení titulu. Jedná se o 
jednostranný akt, vzdělávací instituce nemá právo na odvolání proti vyjádření. 
Propůjčený titul zaniká 30 dní po doručení vyjádření o ukončení propůjčení titulu 
vzdělávací instituci.  

4) Vzdělávací instituce, která užívá titul fakultní školy FROV JU může rovněž písemně 
oznámit svoji vůli titul přestat užívat. Propůjčení titulu pak zaniká 30 dní po 
doručení oznámení děkanovi fakulty.   

 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

1) Toto opatření je platné ode dne jeho podpisu děkanem FROV JU.   
2) V případě aktualizace opatření zůstávají propůjčené tituly fakultních škol 

v platnosti za podmínek stanovených v opatření platného v době vydání certifikátu 
o propůjčení titulu fakultní školy.       

 
 
 

 
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 

děkan FROV JU 
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