Zápis ze schůze Školské rady VOŠTŘ A SUŠTŘ
konané dne 16. 2. 2015

Program:
Přivítání členů rady, představení nových členů vzešlých z voleb (přítomna
M. Kašparová, M. Kobylková z důvodu nemoci omluvena, zastoupena kandidátkou
Š. Pospěchovou)
Schválení jednacího řádu
Informace o proběhlých volbách do ŠR z řad plnoletých žáků a studentů
Kontrola úkolů a témat probraných na schůzce dne 27. 8. 20014:
-

Školní festival: termín (týden před jarními prázdninami) vyhovující, doporučujeme
zajistit odpovědné pracovníky za jednotlivé akce, včas informovat o výluce učeben

-

Výjezdní zasedání pedagogů – termín stanoven ve shodě s předchozím jednáním
(24. 8 .- 25. 8.)

-

Umístění informací o ŠR na webové stránky – bude provedeno v následujícím
období (doplnění o nové členy ŠR a chyběl souhlas členů s uvedením jejich mail.
adres)

-

Malovací kurzy pro 1. ročník (návrh zařadit do plánu v závěru školního roku) –
nebyl ředitelkou školy akceptován

-

Termín malovacích kurzů (hodnocení po průběhu podzimního kurzu) – odborní a
zúčastnění vyučující i žáci termín považují za nevhodný především vzhledem k počasí
a zvýšené nemocnosti – návrat k jarnímu termínu nebyl ředitelkou školy akceptován,
diskuzi navrhuje až po čtyřletém období

-

Úprava školního řádu – ve spolupráci se ŠR p. ředitelka připravila úpravu řádu,
termín platnosti nového šk. řádu byl stanoven na 1. 3. 20015
Informace ředitelky školy Ing. Ivany Hýblové:

-

chystaná Konferenci pro budoucnost (11. 3. 20015)
 pozvaní hosté z řad pedagogů, výrobců, výtvarníků a odborných organizací
 součástí bude vydání odborného reprezentačního katalogu
 cíl: stanovení koncepce odborného (textilního) školství

-

rozpočet: 14-19 mil. Kč v závislosti na schválených projektech

-

plánované opravy dveří v budově školy

-

výměna zastaralých počítačů v odborných učebnách

Podnět k diskuzi pro Uměleckou radu
-

zařadit do přijímacích zkoušek část testující manuelní dovednosti
Upozornění na problémy s fungováním Internetu v kabinetech, žádost o odstranění
nedostatků
Požadavek oboru Modelářství a návrhářství oděvů, aby členkou hodnotící komise
u maturitních a klauzurních zkoušek byla MgA. Eva Briki – paní ředitelkou schváleno
Požadavky ze strany žáků a studentů - M. Kašparová):
-

přístup na WI-FI v celé budově školy

-

zajištění občerstvení v budově školy (zdravá výživa)

-

nákup kvalitnějšího toaletního papíru

Informace o zahraničním pobytu na škole stejného zaměření v Turecku –
Mgr. Pavlína Hájková
Podnět k vytvoření obdoby školního parlamentu pro VOŠ - Š. Pospěchová
Diskuze členů

zápis provedly:
Ing. Pavla Švorcová
Hana Műllerová, ak. mal.

Zápis ze schůze Školské rady VOŠTŘ A SUŠTŘ
konané dne 27. 8. 2014

Program:
Přivítání členů rady
Schválení jednacího řádu
Návštěva ZŘ školy Mgr. Petry Czumalové – informace o:
-

nutnosti úpravy školního řádu vzhledem k nové formě studia na VOŠ

Návštěva ředitelky školy Ing. Ivany Hýblové – diskuze na téma:
-

školní festival - termín a rozsah

úprava školního řádu (oprava chyby u vyučovacích hodin, přezouvání, obuv

-

pro speciální učebny, nároky na odměnu žáků za účast v soutěžích, kázeňská
opatření)
-

výjezdní zasedání pedagogů (termín, délka a místo pobytu)

Umístění informací o práci ŠR na webových stránkách školy (seznam členů
– kontakty, zprávy ze schůzek RŠ)
Volby do ŠR (1 zletilý žák nebo zákonný zástupce, 1 student VOŠ)
Podnět k diskuzi pro Uměleckou radu
-

malovací kurzy pro 1. ročník (návrh zařadit do plánu v závěru školního roku)

-

termín malovacích kurzů (zhodnotit po průběhu podzimního kurzu)

-

témata klauzurních prací

Informace o zahraničním pobytu na škole stejného zaměření – DiS. Jitka Hartová
Diskuze členů

zápis provedla:
Ing. Pavla Švorcová

