Zápis ze zasedání Školské rady při VOŠE F. Křižíka
ze dne 19. 5. 2015
Přítomni:, Ing. Jaroslav Janiš, Ing. Martin Blažek, Ing. Irena Čermáková, Michal Mokrejš V2
Omluveni: Jiří Javůrek V2
Hosté: Ing. Miloš Kodad, Ing. Olga Roušová, Ing. Richard Poul
Nepřítomni: Ing. Milan Hampl

Program
1. Ředitel školy Ing. Kodad představil nové členy ŠR z řad studentů a pedagogů zvolené v řádných
volbách 11. 11. 2014, poté ŠR přikročila k tajné volbě předsedy, kterým se stal většinou hlasů (3
ze 4) Ing. Janiš, místopředsedkyní se stala Ing. Čermáková získáním 1 hlasu.
2. Ing. Roušová informovala o stávajících počtech studentů ve studijních skupinách VOŠ a
přijímacím řízení pro šk. rok 2015/16. Členové projednali možnost dle novely školského zákona
přijímat nové studenty až do 31. 10. 2015 a shodli se ponechat datum pro 3. kolo přijímacího
řízení do 30. 10., nerozhodne-li ředitel školy ve výjimečných případech jinak.
3. Ing. Kodad informoval o akcích při příležitosti 70. výročí školy, na které pozval všechny
zúčastněné.
Dále informoval o investicích:
- obměna učebny výpočetní techniky
- malování učeben v 1. patře budovy Na Příkopě
- možná rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny v budově Na Příkopě (závisí na dotaci
MHMP)
4. Na dotaz Ing. Poula informovali Ing Kodad a Ing. Roušová o situaci ohledně dlouhodobých
odborných praxí VOŠ v letním období šk. roku 2015/16.
5. Rada projednala a schválila změnu ve školním řádu v návaznosti na novelu školského zákona,
výraz „Pravidla vzájemných vztahů žáků a studentů s pedagogickými pracovníky“ byl nahrazen
výrazem „Pravidla vzájemných vztahů žáků a studentů se zaměstnanci ve škole“.
6. Rada dále projednala a schválila následující změnu ve školním řádu s účinností od 1. 9. 2015:
Část textu ve znění: „Ředitel školy vyloučí studenta ze školy při porušení níže uvedených
pravidel: 1)Ve sledovaném období se musí student zúčastnit min. celkem 75% vyučovacích hodin.
2)Ve sledovaném období může student zameškat maximálně celkem 15 % vyučovacích hodin bez
omluvenky. Omluvenka je platná jen s razítkem a podpisem lékaře, zdravotnického zařízení,
úřadu, policie, soudu apod.“
bude nahrazena následujícím zněním: : „Nerozhodne-li ředitel školy v odůvodněných případech
jinak, může vyloučit studenta ze školy při porušení níže uvedených pravidel: 1)Ve sledovaném
období se musí student zúčastnit min. celkem 75% vyučovacích hodin. 2)Ve sledovaném období
může student zameškat maximálně celkem 15 % vyučovacích hodin bez omluvenky. Omluvenka je
platná jen s razítkem a podpisem lékaře, zdravotnického zařízení, úřadu, policie, soudu apod.
3) Student uhradí školné ve dvou splátkách, a to nejpozději do 15. října za zimní období a do 15.
února za letní období příslušného školního roku. Při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku
uhradí student poměrnou částku za příslušné období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí
o přijetí nabylo právní moci.“

Plán na příští zasedání ŠR VOŠE:
A.

informace o aktuálním stavu vzdělávání – závěrečné zkoušky, nové přihlášky – podá zást.
řed.,
B.
schválení plánu práce pro další funkční období – plán zpracuje předseda ve spolupráci
s vedením školy - připomínky jednotlivých členů Rady prostřednictvím elektronické
komunikace,
C.
projednání a schválení Dlouhodobé koncepce rozvoje školy (je součástí plánu) – předloží
v dostatečném předstihu a komentář podá zást. řed.,
D.
projednání a schválení zprávy o činnosti Školské rady za předchozí funkční období –
zprávu zpracují předseda a místopředseda.

Ing. Jaroslav Janiš
předseda rady

Zapsala: Ing. Olga Roušová

