Zápis ze zasedání Školské rady při VOŠE F. Křižíka
ze dne 22. 10. 2012
Program:
1. Představení členů školské rady
2. Úkoly školské rady vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
3. Schválení jednacího řádu
4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
5. Plán práce
6. Projednání a schválení výroční zprávy
7. Projednání plnění úkolů a vyžádaných informací dle rozhodnutí předchozího zasedání
rady
8. Informace o zahájení nového šk. roku a o výsledcích předchozího šk. roku
9. Schválení stanoviska školské rady k setrvání stávajícího ředitele ing. Jana Hildebranda
ve funkci na další období
10. Různé

ad 1) Ředitel ing. Jan Hildebrand představil nové členy školské rady.
ad 2) Zástupce ředitele ing. Pavel Kohoutek předal všem členům školské rady návrh
jednacího řádu rady a výtah ze školského zákona týkající se úkolů rady.
ad 3) Jednací řád schválí školská rada po projednání připomínek na příštím zasedání.
ad 4) Předsedou školské rady byl zvolen Ing. Richard Poul,
místopředsedou byl zvolen Ing. Jaroslav Janiš.
Přehledné výsledky voleb:
Předseda:
Ing. Richard Poul – 3 hlasy, Ing. Milan Hampl – 1 hlas, Ing. Jaroslav Janiš – 1 hlas.
Místopředseda:
Ing. Jaroslav Janiš – 3 hlasy, Ing. Milan Hampl – 2 hlasy.
ad 5) Školská rada pověřila jejího předsedu vypracováním návrhu plánu práce na celé
funkční období. Návrh bude projednán a schválen na příštím zasedání.
ad 6) Školská rada projednala a schválila
Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2011/12.

ad 7) Vedení školy informovalo školskou radu o dalším postupu akreditace nového
vzdělávacího programu:
a)

Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 32 615/2011-24 ze dne 22. února 2012 byla
prodloužena platnost akreditace současně vzdělávacího programu
do 31. 12. 2015.

b)

Vedení školy předloží školské radě k vyjádření návrh nového vzdělávacího
programu a následně požádá o jeho akreditaci začátkem roku 2013.

ad 8) Školská rada vyslechla informaci o zahájení nového šk. roku a o výsledcích
předchozího šk. roku.
ad 9) Školská rada schválila stanovisko, které bylo projednáno a předáno dne
30. ledna 2012 Odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy. Školská rada
VOŠ jednomyslně souhlasí se setrváním stávajícího ředitele ing. Jana Hildebranda
ve funkci na další 6-leté období.
ad 10) Školská rada doporučila posílit v novém vzdělávacím programu vzdělávání
v oblasti ICT.

Ing. Richard Poul
předseda rady

Zapsal: Pavel Kohoutek

