Zpráva o činnosti školské rady VOŠ Fr. Křižíka za funkční
období 6. 10. 2014 – 5. 10. 2017

Členové školské rady:
za zřizovatele (MHMP):

Ing. Milan Hampl, p. Jiří Verner

za pedagogický sbor:

Ing. Martin Blažek, Ing. Irena Čermáková

za studenty:

Michal Mokrejš, Jiří Javůrek,

nově zvoleni 5. 10. 2017:

Jan Tomčišin, Jan Vedral, Jindřich Frič
Jakub Šváb, Filip Průša

Školská rada plnila úkoly vyplývající ze Školského zákona
č. 561/2004 Sb., přičemž v uvedeném období proběhlo celkem 7 zasedání.
Obsah konkrétních zasedání je uveden vždy v daném zápise, který je dostupný
na internetových stránkách školy.
Školská rada během svého funkčního období projednávala,
připomínkovala a schvalovala Výroční zprávy za školní roky 2014/15, 2015/16,
2016/17 a 2017/18.
Školská rada vždy dostala od vedení školy informace týkající se chodu
VOŠ (stav studentů na počátku školního roku, naplněnost tříd, úspěšnost
absolutorií, průběh stáží v rámci programu Erasmus,…).

Volba nových členů školské rady VOŠ:
Na základě doplňovacích voleb byli v průběhu uplynulého funkčního
období zvoleni tito zástupci z řad studentů:
2014 - Michal Mokrejš a Jiří Javůrek,
2016 - Jan Tomčišin a Jan Vedral, 2017
- Jindřich Frič.

V řádných volbách 2017 byli zvoleni Jakub Šváb a Filip Průša. Z řad
zástupců zřizovatele (MHMP) byl do školské rady zvolen p. Jiří Verner,
zároveň skončilo funkční období Ing. Janišovi.
Z řad pedagogických pracovníků byli v r. 2017 zvoleni Ing. Poul a Ing.
Blažek, funkční období skončilo Ing. Čermákové.

Inovace prostor školy:
V průběhu tříletého funkčního období proběhly v budově škole
rekonstrukce tělocvičny a k ní příslušného sociálního zařízení. Dále byla
vytvořena nová multimediální jazyková laboratoř a nově vybaveny učebny
výpočetní techniky.
Další podstatnou změnou byla výměna prostor určených pro výuku
modulu Praxe se sousední školou SPŠST v Panské ulici. Naše škola uvolnila
prostory ve Štupartské ulici a SPŠST nám poskytla prostory ve svém areálu.
Dále došlo k pronájmu dočasně nevyužívaných prostor v budově v Peckově
ulici Taneční konzervatoři.

Změny ve školním a klasifikačním řádu:
Na základě novely Školského zákona č. 561/2004 Sb., která vešla v
platnost 1. 9. 2017, došlo k úpravě školního řádu. Ten nově od 1. 9. 2017
rozlišuje zaviněné, hrubé zaviněné a obzvláště hrubé zaviněné porušení školního
řádu, přičemž v případě obzvláště hrubého zaviněného porušení může být
student vyloučen ze školy. Dále došlo k zapracování části novely Školského
zákona týkající se inkluze do ŠVP střední školy.
Výraznou změnou bylo zavedení modulu Odborná praxe do letního
semestru 3. ročníku ve šk. roce 2013/14. Tato změna se promítala do rozvrhu
jednotlivých tříd VOŠ postupně, podle jejich přechodu na nový učební plán.
Tím se nahradily do té doby realizované dvoutýdenní mimoškolní praxe. Nově
si studenti zajišťují souvislou 14týdenní praxi ve firmách zaměřených na
elektrotechniku. Nadále zůstává Praxe jako samostatný modul učebního plánu
VOŠ. Pokud se student účastnil odborné stáže v rámci programu Erasmus,
započítává se doba této stáže (2 týdny) do Odborné praxe.

Zapsal: Martin Blažek

