Partnerství SŠNO Bystřice pod Hostýnem a UTB Zlín
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně dne 28 1.2019 propůjčila naší škole titul Fakultní škola FMK UTB ve Zlíně.
Spolupráce a partnerství mezi vysokými a středními školami je nezbytným předpokladem efektivního přenosu znalostí a
zkušeností mezi oběma typy škol. Spolupráce sekundárního a terciárního sektoru vzdělávání je zvláště významná při
přípravě mimořádně talentovaných studentů i při realizaci projektů celoživotního vzdělávání pedagogů z praxe. Fakulta
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně si je dobře vědoma potřeby úzké spolupráce mezi fakultou a
střední školou. Vybraným, mimořádně kvalitním, středním školám proto propůjčuje titul „fakultní škola“.
Fakultní škola se stává partnerem fakulty při zajištění kvalitního praktického vzdělávání studentů bakalářských,
magisterských a doktorských studijních programů, zejména studijních programů oborů akreditovaných na fakultě.
Pedagogové a žáci fakultní školy získávají partnerstvím střední školy s fakultou možnost nadstandardního přístupu k
informacím a vzdělávacím programům realizovaným fakultou. Spolupráce s fakultou navíc škole umožňuje získávat nové
kvalitní vyučující pro výuku odborných předmětů.
Fakulta podle požadavků fakultní školy bude poskytovat odborné konzultace pedagogům naší školy. Tyto konzultace budou
přispívat k zajištění kvalitní výuky žáků fakultní školy. Konzultace se budou poskytovat nejčastěji prostřednictvím pracovišť
fakulty a to zejména atelierů Produktového designu, Prostorové tvorby a Průmyslového designu. Spolupráce bude nadále
rozšířena o informace o akcích pro studenty, učitele i žáky pořádaných FMK UTB včetně přednášek a seminářů, kde se
budou moci seznámit s novými poznatky.
Na základě vztahů uzavřených mezi školou a fakultou naše škola poskytne fakultě prostorové, technické a materiální
vybavení. Umožní ověřování nových forem práce v rámci výzkumné činnosti VŠ odborníků či studentů. Odborní učitelé školy
se mohou podílet na realizaci a hodnocení činností a projektů, přednostně se týkajících oborů, v nichž FMK UTB zajišťuje
vzdělávání budoucích absolventů.
Věříme, že se nám podaří touto spoluprací najít další zajímavé formy jako odborná fóra, workshopy, odborné konference,
které umožní sdílet profesní názory a zkušenosti.
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