
MU zajistí: 
 

� Den otev řených dve ří zahrnující návštěvu fakult a pracovišť pro studenty, výchovné poradce 
a pedagogy, a to jednou do konce roku 2007.  

� Odbornou p řednášku pedagoga MU  na Škole, a to jednou do konce roku 2007, 
v maximálním rozsahu dvou vyučovacích hodin. 

� Výjezdní setkání pro výchovné poradce . Toto školení (kariérové vzdělávání) zorganizuje 
MU ve spolupráci s MŠMT ČR a Asociací školských poradců a proběhne v maximálním 
rozsahu dvou pracovních dní.  

� Zaslání elektronického newsletteru určeného studentům s informacemi o studiu, novinkách 
a zajímavostech na MU, a to minimálně třikrát do konce roku 2007. 

� Prezentaci Školy na webu MU  (www.muni.cz). MU uveřejní na svých webových stránkách 
informace o projektu „Partnerství ve vzdělávání“. Součástí informací bude uvedení názvu 
Školy s hypertextovým odkazem na web Školy. 

� Osobní prezentaci MU na Škole . Součástí bude představení studia na MU a testů 
k přijímacímu řízení. 

� Dodání zp ětné vazby Škole . Představuje poskytnutí statistické informace o úspěšnosti 
absolventů Školy při přijímacím řízení na MU pro akademický rok 2007/2008, a to do 30. 11. 
2007, pokud tyto informace nebudou v kolizi s ochranou osobních údajů. 

� Prezentaci  projektu Partnerství ve vzdělávání v tišt ěné publikaci „Informace o p řijímacím 
řízení“. 

� Vydání tištěného informativního zpravodaje o proběhlé spolupráci za rok 2007, včetně 
uvedení seznamu partnerských středních škol, a zaslání 30 kusů na Školu. 

� Výro ční konferenci ředitel ů partnerských středních škol a vedení MU. 
� Možnost  užití ozna čení „Partnerská škola Masarykovy univerzity“ a názvu projektu 

„Partnerství ve vzdělávání“ na propagačních materiálech a marketingových projektech Školy 
po dobu trvání partnerství.   

� Připravenost MU jednat o možnostech jiné formy využití projektu  Partnerství ve vzdělávání 
při vlastní propagaci Školy. 

� Dodání loga MU  pro prezentaci na webových stránkách Školy.  
� Konzultace talentovaným student ům (řešitelé olympiád a středoškolské odborné činnosti) a 

pedagogům Školy. 
� Snížení poplatku pro učitele Školy, kteří se zúčastní letních škol  pořádaných 

Přírodovědeckou fakultou MU v roce 2007. 
 

 
Škola zajistí: 
 

� Prostory  pro přednášku pedagoga MU na Škole, informování studentů o přednášce a jejich 
účast na ní. 

� Předání informací  z elektronického newsletteru studentům Školy. V případě zájmu může 
Škola newsletter dále šířit (například přeposílání e-mailu studentům, výchovným poradcům a 
pedagogům na jejich e-mailové adresy, tisk newsletteru a vyvěšení na nástěnku atd.). 

� Předání informací ze strany MU určených výchovným poradcům a pedagogům Školy. 
� Prezentaci MU na webu Školy . Škola uveřejní na vlastních webových stránkách informace o 

projektu „Partnerství ve vzd ělávání“ se sd ělením „Škola je partnerská škola 
Masarykovy univerzity“. Sou částí informací bude logo MU s hypertextovým odkazem  
na web MU (www.muni.cz). 

� Prostor o velikosti A2 na výšku na nást ěnce Školy  s informacemi o vysokých školách, který 
bude sloužit pro umísťování informací pro studenty Školy. Do tohoto prostoru bude Škola 
umisťovat tištěné materiály Masarykovy univerzity.  

� Prostory  pro osobní prezentaci zástupců MU a prezentaci testů k přijímacímu řízení na Škole 
a zajistí účast na těchto prezentacích. 

 


