Zápis ze zasedání Školské rady při VOŠE F. Křižíka
ze dne 2. 10. 2006
Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina na samostatném listu.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Akreditace nového vzdělávacího programu
Výroční zpráva školy
Hospodaření školy
Další vývoj školy
Sebeevaluace školy
Různé
Zápis ze zasedání školské rady

ad 1) Ing. Kohoutek informoval o udělení akreditace vzdělávacímu programu
Silnoproudá elektrotechnika do 31. května 2012.
Rada doporučuje svým členům a vedení školy zaznamenávat náměty na nový
vzdělávací program, případně na změny stávajícího programu.
ad 2) Rada projednala a schválila výroční zprávu školy za školní rok 2005/06.
ad 3) Ředitel školy ing. Hildebrand informoval o hospodaření školy v minulých letech,
o pravidlech sestavování rozpočtu a o zdrojích příjmů školy.
ad 4) Rada bere na vědomí zprávu o vývoji školy, kterou přednesl ředitel školy. Rada
doporučuje vedení školy zaměřit se na zvýšení informovanosti veřejnosti o existenci
školy a na zvýšení aktivit při získávání uchazečů o studium na škole.
ad 5) Podle dostupných informací neexistuje v ČR srovnatelná škola (stejný typ se stejným
vzdělávacím programem). Rada proto doporučuje vedení školy získávat podklady pro
provedení sebehodnocení formou dotazníků, stáží učitelů na jiných VOŠ
a prohloubením zpětné vazby mezi studenty a vedením školy.
ad 6) Rada vyslechla informaci o přijímacím řízení a o zahájení školního roku 2006/07.
Rada stanovila předběžný program příští schůze:
a)
b)
c)

kontrola zápisu
projednání a schválení plánu práce
projednání a schválení školního řádu.

Návrh plánu práce zpracuje předseda a místopředseda, ostatní členové rady předloží
náměty předsedovi do 30. 11. 2006.
Návrh školního řádu předloží vedení školy všem členům rady nejméně 1 měsíc před
konáním příští schůze.
ad 7) Zápisy ze zasedání školské rady bude vypracovávat a všem jejím členům zasílat
Ing. Pavel Kohoutek – zástupce ředitele školy. Připomínky k zápisu uplatní členové
rady do 14 dnů od jeho obdržení. Pokud nikdo připomínky do tohoto termínu
neuplatní, zápis platí v navrženém znění.
Zapsal: Ing. Pavel Kohoutek

