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FVTM UZAVŘELA DALŠÍ BILATERÁLNÍ SMLOUVY 
 
Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem uzavřela další dvě bilaterální smlouvy s ústeckými školami 
– Gymnáziem a Střední odbornou školou dr. Václava Šmejkala v Ústí nad 
Labem a Střední průmyslovou školou, Ústí nad Labem, Resslova 5. 
  
Dřívější spolupráce mezi školami a fakultou se velice dobře osvědčila díky 
projektu VĚŽ, v rámci něhož se zmíněné gymnázium a SPŠ Resslova staly 
fakultními školami FVTM. 
 
Po skončení projektu se fakulta rozhodla pokračovat s vybranými nejaktivnějšími 
středními školami a gymnázii ve spolupráci na vyšší úrovni. V uplynulých dnech 
proto Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel SPŠ Resslova, a Ing. Mgr. Michal Šidák, 
ředitel Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem, 
podepsali s děkanem FVTM, prof. Ing. Štefanem Michnou, PhD., bilaterální 
smlouvy, které definují spolupráci v přesně stanovených oblastech.  
 
„Spolupracovat se středními školami budeme zejména formou odborných 
přednášek, seminářů a workshopů pro jejich žáky a pracovníky,“ říká děkan FVTM 
prof. Štefan Michna. „Dále budeme pořádat prohlídky fakultních laboratoří, 
laboratorní cvičení a kurzy matematiky pro žáky posledních ročníků jako přípravku 
pro následné studium na vysoké škole,“ dodává děkan.  
 
Střední průmyslová škola Resslova je pro FVTM prioritní střední školou z hlediska 
podobného zaměření výuky. To se odráží i ve vysokém počtu žáků/uchazečů, 
kteří se z „Resslovky“ na fakultu hlásí. Gymnázium dr. V. Šmejkala patří mezi další 
prioritní školy ústecké technické fakulty. Již v minulosti se žáci gymnázia aktivně 
zapojovali do akcí fakulty a mezi střední a vysokou školou probíhala velmi dobrá 
komunikace.  
 
První z akcí, po uzavření bilaterálních smluv, bude odborná přednáška na SPŠ 
Resslova pro žáky maturitních ročníků, která je naplánována na březen 2017.  
 
Spřátelené instituce se domluvily i na vzájemné propagaci vlastních aktivit 
v budovách školy. 

  
Fotografie:  
1. Ing. Mgr. Michal Šidák – ředitel gymnázia při podpisu smlouvy  
2. Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel (vlevo blíže), Ing. Vlastimil Sekal, zástupce 
ředitele SPŠ Resslova a prof. Ing. Štefan Michna, PhD., děkan FVTM (vpravo) při 
podpisu smlouvy 
3. prof. Ing. Štefan Michna, PhD., při podpisu smlouvy s Gymnáziem a SOŠ dr. V. 
Šmejkala; autor fotografií: Lucie Melničáková 
 
Kontakt: Ing. Lucie Melničáková, melnicakova@fvtm.ujep.cz, 475 285 555  
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