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Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Smlouvu o spolupráci
Čl. I. Cíl Smlouvy
Zákon č. 111/1998 Sb. ve znění zákona 562/2004 Sb. ve třetím odstavci §49 uvádí: „Vysoká
škola nebo fakulta může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali
studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České
republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve
vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole
v České republice nebo v zahraničí.“ Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s cílem rozvoje
obecné vzdělanosti Jihočeského kraje.

Čl. II. Přijímání absolventů VOŠ do bakalářských studijních programů Přírodovědecké
fakulty JU
§1
Přijatí absolventi SPŠ a VOŠ Písek budou moci před zápisem do prvního ročníku studijních
oborů „Aplikovaná informatika“, „Informatika pro dvooborové studium a vzdělávání“ a
„Měřící a výpočetní technika“ jednotlivě požádat děkana Přírodovědecké fakulty JU o uznání
absolutoria některých kurzů denního i kombinovaného studia.
§2
Žádost o uznání kurzů musí uchazeč doložit dokladem o úspěšném absolvování VOŠ.
§3
Žádost o uznání kurzů musí být ze seznamu kurzů vyučovaných na SPŠ a VOŠ Písek a
schválených děkanem Přírodovědecké fakulty JU.
§4
Uznány mohou být pouze kurzy, jejichž obdoby uchazeč úspěšně absolvoval na SPŠ a VOŠ
Písek se známkou 1 nebo 2.
§5
Nemohou být uznány kurzy z matematiky a postupová zkouška z anglického jazyka.
§6
V závislosti na počtu uznaných kurzů může děkan Přírodovědecké fakulty JU nařídit
odpovídající zkrácení délky bakalářského studia.
§7
Pokud přijatý absolvent SPŠ a VOŠ Písek splní veškeré podmínky studia, pak může ukončit
studium dříve než je stanovená délka studia, resp. děkanem Přírodovědecké fakulty JU
nařízená zkrácená délka studia.
Čl. III. Pedagogická praxe studentů JU na VOŠ
§8
VOŠ podle svých možností umožní v rámci své působnosti provádět pedagogickou praxi ve
středoškolských oborech SPŠ a VOŠ Písek studentům JU v oboru „Informatika pro
vzdělávání“.

Čl. IV. Pedagogická praxe studentů VOŠ na JU
§9
JU podle svých možností umožní vynikajícím studentům VOŠ vykonávat praxi na svých
pracovištích.

Čl. V. Zveřejnění
§10
Obsah této smlouvy je veřejný.
Čl. V. Platnost a výpověď.
§11
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
§13
Každá ze smluvních stran může vypovědět smlouvu. Výpověď musí být oznámena 6 měsíců
předem.

Čl. VI. Závěrečná ustanovení
§14
Veškeré změny a doplňky k této smlouvě je možné provádět pouze prostřednictvím
písemných dokladů.
§15
Veškeré změny a doplňky pořízené v této smlouvě vlastní rukou, jsou-li opatřeny podpisy
smluvních stran, mají přednost před ustanoveními této smlouvy v tištěné podobě.
§16
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení.
§17
Za SPŠ a VOŠ Písek je zmocněna jednat ve věcech upravených touto smlouvou ředitelka
školy a za Přírodovědeckou fakultu JU děkan fakulty.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz
svobodné vůle připojují níže své podpisy.
V Českých Budějovicích dne 25. 2. 2009
Za Přírodovědeckou fakultu JU ČB

…………………………………….
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty JU ČB

Za SPŠ a VOŠ Písek

………………………………..
Ing. Marie Kábová
ředitelka školy

