
Zápis ze zasedání školské rady dne 18. 3. 2021, 15.00 

Přítomni:  

Členové školské rady: 

Ing. Petr Toufar, Ing. Karel Hajžman, Ing. Jiří Schoř 

Omluveni: 

Hana Marešová, (bývalá) studentka VOŠ Kateřina Flaišhanzová 

 

1) Projednání studentské stížnosti skupiny studentů VOŠ a VUS 2. ES Ing. Jiřího Lahody na 

situaci související s neexistující výukou předmětu EZS ve třídě 2. ES 

Hosté: 

Ing. Jiří Lahoda, VUSS 2. ES 

Jednání proběhlo v souladu s jednacím řádem osobně. 

Před vlastním jednáním se členové školské rady seznámili se všemi písemnými dokumenty 

týkajícími se projednávané záležitosti a poskytnutými ŘŠ, studenty 2. ES a VUSS. 

Dle předložených dokumentů a vnímaných souvislostí ŠR konstatovala, že je nutné  zvýšit 

úsilí a aktivity v oblasti personální politiky. A to vzhledem ke kumulaci funkcí na pozici ŘŠ, k 

problému v zajištění vyučujících odborných předmětů a následně i jejich dalšímu odbornému 

rozvoji. Důsledkem je potom i obtížná zastupitelnost učitelů v jednotlivých předmětech. 

Školská rada na základě zjištěných skutečností: 

a) doporučuje v co nejkratším termínu oddělit funkci zástupce (-kyně) pro VOŠ od funkce ŘŠ 

VOŠ a SPŠE Plzeň, protože dle našeho názoru má toto sloučení dopad na neefektivní 

organizaci studia na VOŠ, špatnou komunikaci se studenty VOŠ, nevýraznou propagaci studia 

na VOŠ a následně i na  počty žáků v oborech VOŠ, řízení a přípravě studijních programů VOŠ 

je třeba se věnovat soustavně a systematicky, 

b) požaduje informace týkající se konkrétní úpravy obsahu absolutorií pro rok 2022 dle 

platné legislativy související s uvedenou situací v předmětu EZS do termínu 30. 4. 2021 

včetně oznámení osob, které budou za tuto úpravu zodpovědné, 

c) požaduje konkrétní informace týkající se případné blokové výuky předmětu EZS (zejména 

personální obsazení)  ve zbývající době do konce školního roku 2020/2021 i nového školního 

roku 2021/2022 do termínu 30. 4. 2021, 

d) požaduje detailní a konkrétní informace o současném stavu a plánovaném průběhu 

akreditací všech oborů VOŠ do termínu 30. 4. 2021, 

e) požaduje konkrétní informace týkající se i personálního zabezpečení výuky předmětu RTP 

ve zbývající době do konce školního roku 2020/2021 i nového školního roku 2021/2022 do 

termínu 30. 4. 2021 (v uvedeném předmětu hrozí stejný problém jako v EZS), 



f) nedoporučuje „zjednodušení“ výuky teoretických odborných předmětů v oborech VOŠ 

snížením počtu hodin odborných předmětů ve vyšších ročnících oborů VOŠ a jejich náhradou 

za praxi přesunutou do externích firem už v nižších ročnících – v tomto případě není možné 

provádět unifikaci termínů praxí ve všech oborech stejně, ale zásadně přihlížet ke 

specifickým potřebám jednotlivých oborů. 

g) nedoporučuje ´čekat na zázrak´, ale okamžitě začít fundovaně a motivačně vyvinout 

maximální možnou snahu k získávání odborníků přímo komunikací se specializovanými 

firmami, a to i v součinnosti s praxemi studentů v konkrétních firmách a v součinnosti s 

učiteli předmětu SPR (nikoliv pouze prostřednictvím sociálních sítí a Úřadu práce), 

h) požaduje zlepšení osobní komunikace se studenty VOŠ a VUSS v těchto krizových situacích 

zejména formou včasného předávání informací o jejich plánovaném konkrétním řešení. 

 

Zapsal: 

Ing. Karel Hajžman  

 

 


