Vyhlášení programu

„Páteřní škola Ústeckého kraje“
na posílení role Páteřních škol v soustavě středního školství v Ústeckém kraji cestou
certifikace.
Certifikát může být vydán Ústeckým krajem škole, která splňuje parametry školy páteřní.
Návrh programu byl projednán a schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 43/44R/2010
dne 7.4.2010.
Cíl programu:
Škola, která certifikát obdrží, získá právo používat ke svému názvu dovětek Páteřní škola
Ústeckého kraje pro potřeby prezentace školy a náboru. Zároveň bude škola oprávněna
k používání loga páteřní školy Ústeckého kraje.
Parametry páteřní školy:
1. Polyfunkční škola nebo Páteřní gymnázium.
Polyfunkční škola: Jde o takovou školu, která nabízí obory vzdělání v rozsahu alespoň
dvou úrovní. Například obory maturitní(M), učební (H) a obory vzdělání pro žáky
s SVP (E), nebo jiná kombinace ( obory VOŠ, maturitní a učební, případně VOŠ,
maturitní a nástavby), případně obory nástavby (L).
Páteřní gymnázium: Jde o takové gymnázium, které má více než 700/800 žáků a nabízí
více než jeden obor vzdělání. Na páteřní gymnázium se dále vztahují všechny ostatní
parametry nutné k získání certifikátu Páteřní školy.
2. Počet žáků v denní formě studia je 800 a více.
Škola vzdělává v denní formě studia celkem minimálně 700/800 žáků.
3. Prokazatelná spolupráce se zaměstnavateli (v případě gymnázií s vysokými
školami) a trhem práce.
Škola má uzavřeny smlouvy o spolupráci při zajišťování odborné praxe, stáží pro žáky i
učitele, smlouvy o podpoře žáků při studiu, smlouvy o budoucím zaměstnávání žáků,
smlouvy o dalším vzdělávání pedagogů apod.
V případě gymnázií má škola smlouvy či dohody o studijních pobytech žáků, exkurzích,
spolupráci s pedagogy VŠ apod.
4. Škola prokazatelně realizuje doplňkovou činnost.
5. Škola nabízí žákům volnočasové aktivity v prostorách školy a podporuje jejich
zájmovou a odbornou činnost ve volném čase.
6.
•
•
•

Škola má zajištěny potřebné školské služby pro žáky.
ubytování,
stravování ve školní jídelně,
poradenství školní (prevence školní neúspěšnosti), psychologické, k profesní orientaci
a další.

Pozn.: Tam, kde škola má tyto aktivity zajištěny smluvně, měla by přednostně využívat
spolupráce s jinými školami zřizovanými krajem, případně obcí.
7. Škola vykazuje prokazatelné výsledky v rámci mezinárodní spolupráce ve
vzdělávání, nebo je úspěšná v realizaci projektů.
Podání žádosti a postup schvalování:
1. Škola, která splňuje parametry Páteřní školy, na základě vlastního uvážení podá žádost
o přidělení certifikátu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje (dále KÚ ÚK).
Žádost bude obsahovat:
• identifikátory školy (název, IČO, IZO, sídlo),
• průkazné doklady o naplnění jednotlivých parametrů s výjimkou těch, které má
kraj ze zákona k dispozici (výpis z rejstříku škol a školských zařízení,
statistické výkazy, zřizovací listina).
2. Na základě žádosti školy připraví odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK
materiály pro projednání v příslušných pracovních skupinách a komisích.
3. Návrh bude projednán Expertní skupinou ředitelů pro Páteřní školy.
4. Upravený návrh bude předložen k posouzení a doplnění Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost.
5. Konečný návrh bude zpravidla čtvrtletně se všemi požadovanými parametry a se
stanoviskem odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK předložen ke schválení
Radě Ústeckého kraje.
6. Rada Ústeckého kraje po projednání rozhodne, zda škola parametry Páteřní školy
splňuje v dostatečném rozsahu a rozhodne o přidělení certifikátu osvědčujícího status
Páteřní školy Ústeckého kraje.
7. Na základě schválené žádosti obdrží škola certifikát. Součástí certifikátu bude cd se
schválenou verzí loga a podmínkami jeho použití.
8. Náklady na využití loga, například vnější desku na budovy školy, vlajku či doplněné
hlavičkové papíry, hradí certifikovaná škola.
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