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SPOLUPRÁCE FVTM SE SPŠ A VOŠ CHOMUTOV SE LÉTY UPEVŇUJE 
 
Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem uzavřela dne 25. ledna 2017 „Bilaterální smlouvu v rámci 
společné spolupráce“ se Střední průmyslovou školou a Vyšší odbornou 
školou Chomutov.  
 
Dřívější spolupráce mezi oběma institucemi se velice dobře osvědčila díky 
projektu VĚŽ, v rámci něhož se SPŠ a VOŠ Chomutov stala fakultní školou FVTM 
(http://www.tgacv.cz/index.php/veda-pro-zivot-zivot-pro-vedu).  
 
Po skončení projektu a vyhodnocení jeho komplexního efektu se fakulta rozhodla 
pokračovat s vybranými, resp. nejaktivnějšími středními školami ve spolupráci na 
vyšší úrovni. Tu mají stvrdit bilaterální smlouvy o spolupráci v přesně 
definovaných oblastech. 
 
SPŠ a VOŠ Chomutov je pro FVTM prioritní střední školou díky detašovanému 
pracovišti, které má fakulta v prostorách školy již od akademického roku 
2002/2003. Díky tomu mezi fakultou a střední školou funguje velice kvalitní a 
produktivní spolupráce i důvěra. Nová bilaterální smlouva toto jenom potvrzuje a 
zpřesňuje.  
 
„Budeme i nadále využívat nástroje, které nám díky ústecké univerzitě umožňují 
připravovat naše absolventy pro terciální vzdělávání. Logicky jim doporučujeme 
jako studium po střední škole právě UJEP, neboť FVTM se nám v mnoha 
ohledech osvědčila jako kvalitní fakulta, která je dostupná, a na rozdíl od velkých 
univerzit nabízí domácí prostředí umožňující navázání úzkých vztahů mezi 
vyučujícími  a studenty a mnohem větší míru vzájemného poznání,“ říká ředitel 
SPŠ a VOŠ Chomutov, Ing. Jan Lacina. 
 
Spolupráce Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Chomutov s ústeckou 
fakultou škole již téměř 15 let potvrzuje punc kvality, který si chomutovská 
průmyslovka léta drží. Tím, že se stala také fakultní školou FVTM, deklaruje, že 
má připravené odborné zázemí i prostory pro společné vzdělávání i přípravu pro 
vysokoškolské studium. 
 
„Uzavření bilaterální smlouvy je pro nás příležitost pokračovat ve spolupráci s tak 
pro nás významnou univerzitou a fakultou, jako je FVTM UJEP,“ uzavírá Ing. 
Lacina. 
 
Dalšími středními školami, se kterými je fakulta připravena uzavřít bilaterální 
smlouvy, jsou SPŠ Resslova Ústí nad Labem a Gymnázium V. Šmejkala v Ústí 
nad Labem.  

  
Fotografie: prof. Michna (vlevo) a Ing. Lacina (vpravo) při podpisu smlouvy; autor: 
Lucie Melničáková 
 
Kontakt: Ing. Lucie Melničáková, melnicakova@fvtm.ujep.cz, 475 285 555  
 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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