Zápis ze zásedání Školske rády pri VOŠE Fr. Krizíká
ze dne 17. 10. 2016
Přítomni: Ing. Hampl Milan, Ing. Blažek Martin, Ing. Čermáková Irena, Tomčišin Jan, Vedral Jan
Omluveni: Verner Jiří
Nepřítomni:
Hosté: Ing. Kodad Miloš, Ing. Roušová Olga

Program:
1. Představení nových členů ŠR z řad studentů - Jana Tomčišina a Jana Vedrala
2. Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
a. seznámení se zprávou – Ing. Kodad
b. připomínky – Ing. Hampl
c. zpráva odsouhlasena s drobnými textovými úpravami
3. Informace o výsledcích předchozího školního roku 2016/2017 – Ing. Roušová:
a. V3 – absolutorium v červnu úspěšně vykonalo všech 11 studentů, dva z nich
s vyznamenáním
b. V2 – do vyššího ročníku postoupilo 8 studentů
c. V1 – do vyššího ročníku postoupilo 5 studentů
4. Informace o zahájení školního roku 2016/2017 – Ing. Roušová:
a. počty studentů v jednotlivých třídách jsou stále neutěšeně nízké, současné počty
studentů: V1 – 17 studentů, V2 – 8 studentů, V3 – 7 studentů
5. Informace o provozu a hospodaření školy – Ing. Kodad:
a. podepsána smlouva se sousední školou v Panské ulici, kdy si školy vzájemně vymění
prostory – škola uvolní sousední škole prostory ve Štupartské ulici a ta jí za ně poskytne
prostory ve společném komplexu budov
b. dočasná výpujčka 2. patra budovy v Karlíně taneční škole
c. plánována investice do vstupního průchodu budovy Na Příkopě
d. informace o provedené rekonstrukci sociálního zařízení u tělocvičny v budově Na Příkopě
6. Různé
a. nabídka spolupráce studentských členů na školním Facebooku
b. nabídka Ing. Hampla na těsnější spolupráci s PRE v oblasti reklamy a propagace a
v oblasti dlouhodobých praxí studentů VOŠE
c. informace Ing. Kodada o nových možnostech žádostí o granty z evropských fondů
7. Plán na příští zasedání ŠR VOŠE
a. termín: květen 2017, bude s dostatečným předstihem upřesněno
b. agenda dle plánu práce ŠR VOŠE

Zapsala: Ing. Čermáková

