Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola
a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Zápis z řádné schůze školské rady VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR, Varnsdorf, Bratislavská
2166, příspěvková organizace ze dne 06.03.2017
Přítomni (7):
Eva Zavrtálková, Mgr. et Mgr. Zdeňka Vajsová, Ing. Bc. Petr Kotulič, Mgr. Lenka Jonová, Barbora
Schmidtová, Miroslava Šimková, Leona Jahnová
Omluveni (2): Ing. Ladislav Kučera, Ing. Stanislav Horáček
Host: Ing Bc. Petr Jakubec (ředitel školy) – předkládal bod 4, viz program
Školská rada byla usnášeníschopná.
Program:
1.
2.
3.
4.

Schválení staronových akreditací pro VOŠ u pěti vzdělávacích programů
Schválení nového vzdělávacího programu VOŠ – Diplomovaná všeobecná sestra
Počty přihlášených žáků na SŠ
Záměr další optimalizace objektů a oborů VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf, prezentace

Program koresponduje s body a) e) Jednacího řádu ŠR:
vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
Průběh jednání:
Vzhledem k odjezdu ředitele školy bylo přehozeno pořadí navržených bodů pro jednání (4, 3, 1, 2).
Přítomní souhlasili.
a) Záměr optimalizace objektů a oborů VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf, p. o. předkládal ředitel
školy formou názorné prezentace.
b) Další body programu předkládala předsedkyně školské rady. Bod 3 – prezentace tabulky –
porovnání počtu přihlášených k 15. 3. 2016, se současným stavem ke 2. 3. 2017. K bodu 1) a 2)
byli všem členů ŠR s dostatečným předstihem zaslány podrobné a vysvětlující materiály, které
byly na ŠR doplněny nebo vysvětleny.
Usnesení:
1. Schválení akreditací pro VOŠ u pěti vzdělávacích programů
Návrh usnesení:
a) Členové školské rady podporují vznik nové akreditace u vzdělávacích programů
68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti
65-43-N/01 Cestovní ruch
26-47-N/04 Informační technologie
26-41-N/04 Výroba, přenos a užití elektrické podobě
26-47-N/08 Počítačová grafika v technických oborech
s účinností od 1. 9. 2017.
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Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola
a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

b) Členové školské rady navrhují, aby u vzdělávacího programu Veřejnosprávní činnosti
a Informační technologie, kde končí akreditace 31. 12. 2017, byla pro studenty třetího ročníku
v roce 2017 tohoto VP prodloužena stávající (stará) verze do 31. 12. 2018 a současně přijata
nová akreditace, jež se zpravidla uděluje na 6 let.
Hlasování: pro 7, ze sedmi přítomných. Usnesení bylo přijato.
2. Schválení nového vzdělávacího programu VOŠ – Diplomovaná všeobecná sestra
(kód: 53-41-N/1.)
Návrh usnesení:
Členové školské rady podporují vznik nové akreditace vzdělávacího programu VOŠ - Diplomovaná
všeobecná sestra (kód: 53-41-N/1.) v tříleté/dvouleté/jednoleté denní a dálkové formě
vzdělávání a ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Obchodní akademií, Rumburk
a s Lužickou nemocnicí a poliklinikou, a.s. v Rumburku.
Hlasování: pro 7, ze sedmi přítomných. Usnesení bylo přijato.
3. Počty přihlášených žáků na SŠ – porovnání počtu přihlášených k 15. 3. 2016, se současným
stavem ke 2. 3. 2017
Návrh usnesení:
Členové školské rady berou na vědomí informaci o počtu přihlášených žáků na SŠ
Hlasování: pro 7, ze sedmi přítomných. Usnesení bylo přijato.
4. Záměr optimalizace objektů a oborů VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf, p. o.
Návrh usnesení:
Školská rada projednala optimalizaci budov a oborů VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR, Varnsdorf a podporuje
předložený návrh.
Pro optimální fungování školy považuje zachovat výuku v devíti navrhovaných budovách (včetně
výukového a rekreačního střediska Radvanec).
Zároveň za stěžejní pro rozvoj regionu považujeme zachování vzdělávací nabídky SŠ minimálně
dvaceti čtyř oborů dle záměru optimalizace.
Hlasování: pro 7, ze sedmi přítomných. Usnesení bylo přijato.

Ve Varnsdorfu dne 6. 3. 2017

Zapsala: Mgr. et Mgr. Zdeňka Vajsová – předsedkyně ŠR
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