Zápis ze zasedání Školské rady při VOŠE F. Křižíka
ze dne 23. 5. 2016
Přítomni: Ing. Milan Hampl, Ing. Martin Blažek, Ing. Čermáková Irena, Mokrejš Michal
Omluveni: Verner Jiří, Javůrek Jiří,
Nepřítomni: --Hosté: Ing. Miloš Kodad, Ing. Olga Roušová
Program:
1. Schválení zprávy za minulé funkční období ŠR VOŠ (vypracoval Ing. Janiš).
2. Informace o opatřeních vedení školy k naplnění kapacity pro šk. rok 2016/17
Početní stavy na VOŠ jsou stále neutěšeně nízké a dle vývoje demografické křivky se dá očekávat
zlepšení až kolem r. 2026 (prezentováno na konferenci AVOŠ 12/4 2016).
Pravidelně inzerujeme v informačním bulletinu Kam po maturitě, zaměřeném na naši cílovou
skupinu.
3. Informace o provozu a hospodaření školy (Ing. Miloš Kodad)
Průběžně se snažíme modernizovat prostory a vybavení školy, pro tyto účely bylo využito i daru
PRE.
V plánu je rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny v objektu Na Příkopě, modernizace
vybavení jedné učebny IT, nové židle a lavice ve třídách…
4. Informace o 1. kole přijímacího řízení na šk. rok 2016/17- (Ing. Roušová)
Ke dni 23/5 2016 je osm přihlášek na VOŠ, předpokládáme přinejmenším stejný zájem také ve 2.
a 3. kole přijímacího řízení.
5. Informace o výsledcích šk. roku 2015/16 – (Ing. Roušová)
V3 - absolutorium bude konat ve dnech 6. a 7. 6. 2016 všech 11 studentů,
V2 – v letním období 7 studentů,
V1 – v letním období jen 5 studentů.
6. Informace o dlouhodobých praxích V3 (Ing. Roušová)
Praxe studentů V3 proběhly bez jakýchkoliv problémů.
Různé
Ing. Hampl nabídl těsnější spolupráci s PRE – exkurzi (rozvodna, trafostanice…), prezentaci PRE
v prostorách školy, spolupráci při odborných praxích.
7. Plán na příští zasedání ŠR VOŠE:
termín: říjen 2016, bude s dostatečným předstihem upřesněno,
agenda dle plánu práce ŠR VOŠE (především schválení výroční zprávy) a informace o výsledcích
doplňujících voleb, které se uskuteční v nejbližším možném termínu v říjnu 2016.

Zapsala Ing. Roušová

