Zápis ze zasedání Školské rady při VOŠE F. Křižíka
ze dne 19. 10. 2015
Přítomni: Ing. Milan Hampl, Verner Jiří, Ing. Martin Blažek, Ing. Čermáková Irena, Javůrek Jiří,
Mokrejš Michal
Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté: Ing. Miloš Kodad, Ing. Jaroslav Janiš, Ing. Olga Roušová
Program:
1. Představení nového člena ŠR jmenovaného MHMP, p. Vernera, poděkování za spolupráci
Ing. Janišovi
2. Volba nového předsedy a místopředsedy ŠR, odsouhlasena veřejná volba, předsedou zvolen Ing.
Blažek (4 hlasy z 6), místopředsedou zvolen Ing. Hampl (5 hlasů z 6)
3. Výroční zpráva za šk. rok 2014/15 – seznámení se zprávou (Ing. Kodad), připomínky (Ing.
Janiš), zpráva s drobnými úpravami odsouhlasena
4. Schválení plánu na příští funkční období ŠR VOŠ
5. Informace o zahájení nového šk. roku 2015/16- (Ing. Roušová), stav VOŠ 2015/16 počty
neutěšeně nízké (V1 – 11, V2 – 8, V3 – 11), škola se v dlouhodobém horizontu snaží udržet
úroveň vzdělávání na VOŠ formou denního studia, a proto neuvažuje o dálkové formě studia,
přestože pro studenty by byla lákavější. Tento trend podpořen i Ing. Hamplem a p. Vernerem.
6. Informace o výsledcích předchozího šk. roku 2014/15 – (Ing. Roušová - mail), absolutorium
konalo v červnu všech 20 studentů V3, 5 studentů neuspělo a konalo úspěšně opravnou zkoušku
14/9 2015 (3 studenti - odborný předmět, 1 student - odborný předmět a anglický jazyk, 1 student
– obhajoba absolventské práce).
V2 – do vyššího ročníku postoupilo 11 studentů
V1 – do vyššího ročníku postoupilo jen 6 studentů
7. Informace o přípravě dlouhodobých praxí V3 (Ing. Roušová), připravená nová trojstranná
smlouva na stránkách školy, do praxe se započítávají i 2 týdny praxe v rámci programu Erasmus+.
Smlouvu nutno odevzdat do konce listopadu.
Erasmus+ (Ing. Roušová), seznámení s aktivitami v rámci programu Erasmus +, skončená
odborná praxe ve Španělsku 4/10 – 17/10 2015 (11 žáků SŠ, 3 studenti V2, 2 studenti V3),
připravovaná stáž v Německu 7/2 – 20/2 2016 (pro 10 studentů V3).
8. Různé
nabídka Ing. Hampla na využití školicího centra TMA (kontakt na pí Dvořákovou pošle mailem)
nabídka p. Vernera zprostředkovat kontakty na ZŠ v Praze 1 v rámci propagace školy
dotazy, diskuze
9. Plán na příští zasedání ŠR VOŠE:
termín 23/5 2016
agenda dle plánu práce ŠR VOŠE

Zapsala Ing. Roušová

