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FSI MÁ BILATERÁLNÍ SMLOUVU JIŽ TAKÉ SE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU 
ŠKOLOU V ČESKÉ LÍPĚ 
 
Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
uzavřela v rámci dlouhodobé spolupráce Bilaterální smlouvu se Střední 
průmyslovou školou Česká Lípa. Tímto střední škola potvrdila svůj statut 
„Fakultní škola Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem“.  
 
Dne 27. 1. 2020 navštívili zástupci fakulty, na pozvání ředitele Ing. Petra 
Veselého, Střední průmyslovou školu v České Lípě. Návštěva byla spojena 
s naplánovaným podpisem bilaterální smlouvy, ve kterou vyústila dlouhodobá 
spolupráce, podobnost vyučovaných oborů a také zvyšující se zájem žáků střední 
školy o studium na Fakultě strojního inženýrství UJEP. Ne náhodou je Střední 
průmyslová škola Česká Lípa jednou z prvních fakultních škol FSI, které patří do 
Libereckého kraje. 
  
„Jsme velice rádi, že se naší dlouhodobé spolupráci daří, a to jsme také stvrdili 
podpisem bilaterální smlouvy,“ uvádí prof. Štefan Michna, děkan FSI UJEP.  
 
Po podpisu smlouvy si akademici FSI prohlédli dílny a laboratoře, ve kterých se 
žáci připravují na budoucí profesi.   
 
Se střední školou fakulta spolupracuje od roku 2018. Absolventi SPŠ z České Lípy 
zde jsou v akademickém roce 2019/2020 poměrově nejčetnější skupinou 
studujících.  
 
„Naše spolupráce bude nadále pokračovat formou pořádání prohlídek fakultních 
laboratoří, odborných přednášek, seminářů a workshopů pro žáky a pracovníky 
školy,“ dodává děkan fakulty.  
 
První letošní akce pro žáky střední školy se uskuteční dne 5. 2. 2020. Nejprve si 
žáci vyslechnou odborně popularizační přednášku (v Zelené aule MFC v Kampusu 
UJEP) a poté zamíří na fakultu k prohlídce laboratoří Ústavu technologií  
a materiálů a Ústavu strojů a energetiky.  
 
Aktivity FSI UJEP směřující k rozvoji polytechnického vzdělávání  
v Ústeckém kraji finančně podporuje Ústecký kraj.  
 
Fotografie: Podpis bilaterální smlouvy (zleva Petr Veselý, Štefan Michna); archiv 
FSI 
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