Zápis z on-line zasedání školské rady VOŠ Jabok
ze dne 2. 11. 2020
Přítomni:
Omluvena:
Host:

Petra Adámková, Šárka Bozděková, Iveta Kaňková, Jan Kranát, Sandra Krupičková, Michaela
Pitterová, Zdenko Š Širka, Martin Vaňáč
Marie Folejtarová
Alois Křišťan (ředitel školy)

Program schůze
1. Přivítání nových členek ŠR.
2. Projednání a schválení výroční zprávy.
3. Různé a náměty.
1. Přivítání nových členek ŠR
Vítáme nové členky rady Mgr. Michaelu Pitterovou (zástupkyně zřizovatele) a Ing. Sandru Krupičkovou
(zástupkyně studentů), které nahradily odstoupivší členy Pavla Ženíška a Zuzanu Menšíkovou.
2. Výroční zpráva
Referuje A. Křišťan.
Diskuse.
Obsahová stránka: doplnit informaci o rekonstrukci klubu Vzducholoď .
Formální úpravy: str. 30 výkaz od 1. 1. 2019; str. 7 s vyznamenáním; sjednotit dvojtečky; graficky sjednotit
kapitolu publikační činnost (kurzíva, bold atd); kapitoly 10 a 11 začátek na nové straně; sjednotit konferenční
výstupy (angličtina - čeština).
ŠR oceňuje, že zpráva je obsahově i formálně hezky napsaná, chyby jsou jen drobné.
Stanovisko ŠR: Školská rada schvaluje předloženou Výroční zprávu hlasy všech přítomných pod podmínkou
provedení výše uvedených úprav. Administrace úprav A. Křišťan.
3. Různé
Domov mládeže
Š. Bozděková upozorňuje na nejasnosti ohledně ubytování v Domově mládeže, studenti neví, kdy a za jakých
podmínek se mohou vracet.
A. Křišťan vysvětluje, že v návaznosti na vládní opatření nejprve napsal všem studentům, aby Domov mládeže
opustili, a následně informoval studenty, kterých se týkají výjimky (trvalý pobyt mimo ČR, studenti 2. a 3.
ročníku povolaní k pracovní povinnosti), že se mohou vrátit. A. Křišťan bude na základě výzvy ŠR o stavu věci
informovat všechny studenty a nikoliv jen ty, kterých se to týká, aby nedocházelo k nedorozumění.
Volitelné předměty
S. Krupičková tlumočí stížnosti studentů kombinovaného studia na volitelné předměty - předmětů je málo,
mají malou kapacitu, často se konají v nevyhovujících časech, mnoho studentů nemá šanci se na předmět
zapsat, navíc byly nyní některé předměty zrušeny z důvodu uzavření škol a studenti mají obavy, že nebudou
moci dodržet podmínky pro úspěšné ukončení studia. Problém se však netýká jen tohoto školního roku, je to
dlouhodobější záležitost, studenti mají zájem o rozšíření nabídky o co nejvíce předmětů on-line formou.
A. Křišťan sděluje, že škola si je toho vědoma, problém byl diskutován na poradě vedoucích kateder i směrem
k jednotlivým učitelům. Výběrové předměty budou modifikovány a pokud to bude možné, výuka proběhne
on-line. Kdo se bude chtít odhlásit z důvodu změny sylabu předmětu, nebude za to penalizován. Předměty,
které není možné učit on-line, budou přesunuty do letního semestru (např. první pomoc, zážitková
pedagogika). Škola směřuje ke snižování počtu kontaktních hodin v rámci kombinovaného studia.
Příští schůze se bude konat na přelomu listopadu a prosince 2020, na programu bude především schválení
rozpočtu.
Zapsala Adámková

