Štatút
Partnerských škôl
Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
Preambula
Pretože Slovenská republika a obzvlášť regióny východného Slovenska zažívajú obdobie odlivu
vedomostného kapitálu, pretože na Slovensku sa znižuje záujem o štúdium prírodovedných predmetov
na vysokých školách, pretože slovenskí študenti častokrát ani nevedia o kvalite výučby v domácom
prostredí a pretože cítime, že máme schopnosti a možnosti zamedziť týmto negatívnym vplyvom, rozhodli
sme sa iniciovať užšiu spoluprácu medzi Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach a strednými školami, ktoré majú záujem stať sa našimi partnerskými školami.

1.

2.

3.

4.

ČL. I
Základné ustanovenia
V súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 písm. i) a § 23 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVŠ“) vydávam tento Štatút partnerských
škôl Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (ďalej len „štatút“) so sídlom Šrobárova
2, 04001 Košice.
Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (ďalej len „PF UPJŠ“) bude zabezpečovať
spoluprácu s Partnerskými školami PF UPJŠ jednotlivo v súlade s ustanoveniami tohto štatútu ako
aj v súlade s ustanoveniami zmlúv o partnerstve uzavreté medzi PF UPJŠ a jednotlivými Partnerskými
školami (ďalej len „zmluva“).
Partnerskou školou Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (ďalej len „Partnerská
škola“) je stredná škola, ktorá realizuje formy spolupráce uvedené v čl. IV tohto štatútu a podpísaním
zmluvy sa zaviazala napĺňať ciele uvedené v tomto štatúte.
PF UPJŠ a jej partnerské školy sú si z hľadiska spolupráce rovnocenné strany, kde PF UPJŠ zabezpečuje
najmä odbornú stránku spolupráce a partnerské školy poskytujú informácie a súčinnosť na to, aby sa
mohli efektívne realizovať ciele ustanovené v tomto štatúte.

ČL. II
Partnerské školy
1. Partnerskou školou sa môže stať každá stredná škola, ktorá prejaví záujem o napĺňanie cieľov
uvedených v tomto štatúte a ktorá príjme návrh PF UPJŠ na uzavretie zmluvy. V zmluve sa stredná
škola zaväzuje, že vytvorí podmienky na naplnenie cieľov uvedených v štatúte.
2. Strednou školou na účely tohto štatútu je slovenská stredná škola, ktorá poskytuje žiakom stredné
odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie a vyššie
odborné vzdelanie. Strednou školou je rovnako zahraničná stredná škola poskytujúca vzdelávanie
obdobného typu.
3. Skončením zmluvy, spôsobom vymedzeným v zmluve, zaniká strednej škole postavenie Partnerskej
školy. Rovnako skončenie zmluvy znamená zánik záväzkov vyplývajúcich z tohto štatútu jednotlivým
zmluvným stranám. Tým však nie je dotknuté právo na náhradu škody ani záväzok vrátiť druhej strane
všetko čo bolo poskytnuté dočasne a za účelom naplnenia ustanovení štatútu a zmluvy.
ČL. III
Ciele a cieľové skupiny
1. Ciele
Na to aby naše partnerstvo mohlo fungovať efektívne, považujeme za dôležité usilovať sa
o dosahovanie najmä nasledovných cieľov:
a) podporovať aktivity v oblasti spoločných záujmov PF a partnerskej školy a spoločne presadzovať ich
naplnenie,
b) skvalitňovať výučbu a zvyšovať atraktivitu prírodovedného, matematického a informatického
vzdelávania,
c) podporovať účasť študentov na predmetových súťažiach, olympiádach a rozvíjať prácu
s talentovanou mládežou,
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d) skvalitniť kariérne poradenstvo v oblasti prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky
a pomôcť študentom pri výbere štúdia na vysokej škole,
e) napomáhať študentom pri prechode na VŠ,
f) prezentovať výsledky vedeckej a pedagogickej práce zamestnancov PF smerom k verejnosti,
g) zvyšovať povedomie o kvalitatívnych vlastnostiach PF UPJŠ medzi žiakmi stredných škôl,
h) prispievať k znižovaniu odlivu vedomostného kapitálu z východného Slovenska.
2. Cieľové skupiny
Považujeme za vhodné zamerať sa na tieto cieľové skupiny:
a) riaditelia stredných škôl,
b) výchovní poradcovia,
c) učitelia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky na stredných školách,
d) žiaci stredných škôl,
e) rodičia žiakov stredných škôl,
f) učitelia PF UPJŠ,
g) študenti učiteľstva na PF UPJŠ,
h) študenti a doktorandi na PF UPJŠ.
ČL. IV
Formy naplnenia spolupráce
Na to aby sme ciele vymedzené v čl. III mohli efektívne dosahovať považujeme za potrebné sa zamerať
najmä na nasledujúce oblasti spolupráce:
a) členstvo riaditeľa školy v Klube riaditeľov a jeho účasť na stretnutiach,
b) spolupráca s absolventmi PF UPJŠ cez Klub absolventov - Alumni Space,
c) aktivity študentského ambasádora PF UPJŠ na partnerskej škole,
d) zabezpečenie popularizačných prednášok na partnerskej škole,
e) účasť žiakov partnerskej školy na popularizačných a propagačných akciách PF UPJŠ,
f) podpora kontinuálneho vzdelávania a profesijného rastu učiteľov,
g) podpora predmetových súťaží a olympiád,
h) zabezpečovanie pedagogickej praxe študentov učiteľstva a podpora výučby cvičných učiteľov
prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky,
i) projektová spolupráca.
ČL. V
Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút je možné meniť iba písomnými vzostupne číselne označenými dodatkami, pričom tieto
dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť štatútu.
2. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávneným zástupcom PF UPJŠ.

V Košiciach,

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan
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