Zpráva o činnosti školské rady při VOŠE F.Křižíka
za 3. funkční období od 30. 1. 2012 do 19. 10. 2015

Členové školské rady:
za zřizovatele:

Ing. Milan Hampl
, Ing. Jaroslav Janiš, 
p. Jiří Verner

za studenty:

p. Dominik Lula, p. Patrik Vlachopulos, p. Jan Řanda,
p. Hynek Janíček, 
p. Jiří Javůrek, p. Michal Mokrejš

za pedagogické pracovníky:

Ing. Martin Blažek
, Ing. Richard Poul,
Ing. Irena Čermáková

Poznámka: tučně označená jména jsou členové školské rady k 19. 10. 2015.

Školská rada při VOŠE F. Křižíka (dále jen školská rada) plnila úkoly
vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V uvedeném období se
uskutečnilo celkem 7 zasedání. Zápisy z těchto jednání jsou přístupné na
webových stránkách školy.
Školská rada pracovala dle plánu práce.
Školská rada 30. ledna 2012 jednomyslně souhlasila se setrváním ředitele
Ing. Jana Hildebranda ve funkci na další 6leté období. Stanovisko si vyžádal
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP .
Školská rada byla průběžně informována o přípravě a výsledcích voleb
členů rady z řad studentů a z řad pedagogických zaměstnanců. Následně vždy
došlo k volbě předsedy a místopředsedy školské rady.
Na základě informace o odchodu statutárního zástupce do důchodu
školská rada potvrdila volbu delegáta Ing. Poula do konkurzní komise
výběrového řízení na funkci ředitele školy (24. 10. 2013).
Školská rada připomínkovala, projednávala a schvalovala Výroční zprávy
o činnosti školy ve školním roce 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
Školská rada vždy obdržela od vedení školy informaci o zahájení školního
roku (naplnění kapacity školy, apod.) a o výsledcích předchozího školního roku.

Dotazy a žádosti o doplňující informace byly vždy zástupcem vedení školy
zodpovězeny.
Školské radě byl předložen k připomínkování nový Vzdělávací program.
Vzdělávací program byl projednán a připomínky předané vedení školy byly
zapracovány a následně byl Vzdělávací program doporučen k akreditaci.
Školská rada doporučila aktualizovat studijní materiály uvedené na
webových stránkách školy.
Na dotaz školské rady vedení školy podalo podrobnou informaci o
vykonaných 14denních odborných praxích V3 – Španělsko, Spolková republika
Německo. Současně byla podána informace o stavu přípravy nových
dlouhodobých odborných praxí V3 na následující období.
Školská rada projednala a schválila změnu ve školním řádu v návaznosti
na novelu školského zákona.
Školská rada projednala a schválila změnu textu ve školním řádu týkající
se části vyloučení studenta s účinností od 1. 9. 2015 – viz bod 6 zápisu ze
zasedání školské rady ze dne 19. 5.2015.
Závěrem lze konstatovat, že vzájemnou spolupráci a výměnu informací
mezi školskou radou a vedením školy lze hodnotit jako velmi dobrou.

Zprávu zpracoval: Ing. Jaroslav Janiš

