
Zápis ze zasedání školské rady

Vyšší odborné školy Informačních studií a Střední školy elektrotechniky,
multimédií a informatiky

Datum: 14. 12. 2022
Místo: Pacovská 4, Praha 4
Čas: 10,00 hodin

Přítomni: Pavel Hodr (člen ŠR za zákonné zástupce nezletilých
studenů a zletilé studenty)
Jiří Stibor (člen ŠR za pedagogické pracovníky),
Jiří Egrt (člen ŠR za pedagogické pracovníky),
Jakub Matějka  (člen ŠR za zřizovatele)

Omluven: Antonín Růžička (člen ŠR za zákonné zástupce
nezletilých studenů a zletilé studenty)

Hosté: Marcela Davídková Antošová (ředitelka školy) Pavel
Bezpalec

Schválení programu

Program jednání:
1. Pověření zapisovatele
2.   Představení aktuálních členů školské rady
3. Jednací řád školské rady
4.  Volba předsedy školské rady
5. Aktuální informace ředitelky školy
6. Schválení termínu dalšího zasedání
7. Různé

PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – program byl schválen

1. Pověření zapisovatele
Zápisem byl pověřen Jakub Matějka,
PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – zapisovatel byl schválen

2. Představení aktuálních členů školské rady
Dne 15.11.2022 se konaly doplňkové volby pedagogického sboru na uvolněné místo
ve školské radě pro zástupce za pedagogy. Novým členem školské rady byl zvolen
pan Jiří Egrt.



Dne 15.11.2022 se konaly doplňkové volby na uvolněné místo ve školské radě pro
zástupce nezletilých studentů a za zletilé studenty. Novým členem školské rady byl
zvolen pan Pavel Hodr.

Mandát členům vzešlým z těchto doplňkových voleb končí 1q 2023.

Školská rada vzala na vědomí, že na členství ve školské radě rezignoval člen rady
za zřizovatele Pavel Bezpalec.

3. Jednací řád školské rady
Proběhla diskuze nad záměrem upravit fungování školské rady písemným jednacím
řádem. Jakub Matějka pošle návrh jednacího řádu členům školské rady. Školská
rada se dohodla, že členové návrh prostudují a dohodli si on-line setkání nad
předloženým návrhem. 3.1.2023 18:00 prostřednictvím platformy Teams - založí p.
Egrt ve spolupráci s Danem Rantošem.

Usnesení: Školská rada se usnesla, že Školská rada se shodla na úpravě fungování
své činnosti písemným jednacím řádem, jehož podoba bude na základě návrhu
Jakuba Matějky prodiskutována na dalším zasedání školské rady 3.1.2023 18:00.
PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – usnesení bylo schváleno

4. Volba předsedy školské rady
Vzhledem k faktu že pan Pavel Bezpalec který dosud vykonával funkci předsedy
školské rady již není členem školské rady. Současní členové prodiskutovali systém
fungování školské rady a jejího vedení v aktuálním období.

Usnesení: Školská rada se usnesla, že dočasným pověřencem pro vedení školské
rady do dalšího zasedání se stává Jiří Stibor.
PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 – usnesení bylo schváleno

5. Aktuální informace ředitelky školy a diskuse
Ředitelka škol informovala školskou radu o prodloužení smlouvy s partnerskou
fakultou a další spolupráci s VŠ. Dále informovala o přípravě evropských projektů,
komplexní maturitě, legislativní iniciativě v oblasti školství prostřednictvím Asociace
VOŠ. O činnosti Platformy v rámci Inovace oborové soustavy a o aktivitách Národní
rady pro odborné vzdělávání. Byla diskutována struktura oborů SŠ podle nového
RVP a práce s otevřenými digitálními zdroji.

Ředitelka škol dále informovala o aktuálním řešení otázek studentů procházejících
změnou pohlaví a studentů LGBT na půdě škol obecně. Informovala o spolupráci s
psychologem, o nastavených opatřeních včetně vyčlenění toalet.

Ředitelka dále informovala o vlivu energetické situace na fungování a rozpočet obou
škol.



Usnesení: Školská rada vzala na vědomí informace ředitelky. Školská rada pověřila
ředitelku školy umístěním seznamu členů školské rady s emailovými kontakty a
zápisu ze školské rady na www stránky škol. Zároveň požádala ředitelku aby o
nadcházejícím zasedání školní rady informovala budoucího nového člena školské
rady za zřizovatele, pokud bude řádně jmenován před schváleným termínem dalšho
zasedání.

PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – usnesení bylo schváleno

6. Schválení termínu dalšího zasedání

Další zasedání školské rady se bude konat on-line dne 3. 1. 2023, v 18.00 hodin.

PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – usnesení bylo schváleno

Seznam úkolů:
- Jakub Matějka zašle členům ŠR link na online dokumenty Zápis ze zasedání

školské rady a Návrh jednacího řádu školské rady.
- Členové školské rady do 5 dnů navrhnou případné doplnění zápisu, následně

Jakub Matějka zašle ředitelce školy finální verzi ke zveřejnění na www školy.
- Členové školské rady se seznámí s návrhem jednacího řádku školské rady do

termínu dalšího zasedání
- On-line zasedání 3.1.2023 založí a odkaz rozešle p. Egrt ve spolupráci s

Danem Rantošem. (Aktuální emailové kontakty na členy ŠR:
jakub.matejka@gmail.com, egrt@ssemi.cz, stibor@ssemi.cz,
aruzicka@email.cz, pavel.hodr@atkm.cz)

- ředitelka školy zajistí zveřejnění informací na www škol a zajistí informování
budoucího nového člena školské rady za zřizovatele, pokud bude řádně
jmenován před schváleným termínem dalšho zasedání.

Zapsal Jakub Matějka
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