
Zápis ze zasedání školské rady dne 21. 6. 2021, 14.50 

Přítomni:  

Členové školské rady: 

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

Omluveni: 

Hana Marešová, (bývalá) studentka VOŠ Kateřina Flaišhanzová 

Hosté: Ing. Naděžda Mauleová, MBA, ředitelka VOŠ a SPŠE Plzeň 

Školská rada projednávala jednotlivé body vyplývající ze zápisů ze dne 18. 3. 2021 a 18. 5. 

2021 a zjišťovala situaci týkající se voleb do nové ŠR. 

Jednání proběhlo v souladu s jednacím řádem osobně. 

Kvůli přehlednosti jsou níže uvedeny jednotlivé body ze zápisů z výše zmíněných jednání, 

modře jsou uvedeny informace poskytnuté ŘŠ na posledním jednání ŠR. 

a) ŠR 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 (18. 3. 2021) 

Od nového školního roku dojde k oddělení funkcí. Celkem bylo osloveno 6 adeptů na funkci 

zástupce/zástupkyně pro VOŠ, všichni odmítli. Funkci zástupkyně ŘŠ pro VOŠ přijala Mgr. 

Renata Jenšíková. 

b) ŠR 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 (18. 3. 2021) 

Absolutoria v dotčených oborech (ES) v roce 2022 nebudou nastalou situací ohrožena. 

c) ŠR 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 (18. 3. 2021) 

Výuka předmětu EZS bude zajištěna v příštím roce nástupem Ing. Jana Zmeka (dosud SOU 

Domažlice, škola Stod) a dalším novým kolegou, jeho jméno ŘŠ neuvedla. 

Výuka předmětu EZS bude v roce 2021/2022 probíhat pro žáky 2. ES a 3. ES společně 

v rozsahu 13 hodin týdně. Tento objem hodin bude plně postačovat pro pokrytí výpadku 

výuky ze školního roku 2020/2021.  Rozsah výuky pro předmět EZS je zajištěn přesunutím 

předmětů Právo a RTP do školního roku 2020/2021. 

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

akreditací všech oborů VOŠ do termínu 30. 4. 2021 (18. 3. 2021) 



Od 1. 9. 2022 by měla probíhat výuka na VOŠ podle nově akreditovaných učebních plánů. 

Studenti druhých ročníků všech oborů by měli absolvovat v každém týdnu dva dny praxe ve 

firmách, studenti třetích ročníků týdně tři dny praxe ve firmách. Sníží se tedy počet hodin 

vyučovaných přímo ve škole, na odborné kvalitě studentů se budou podílet firmy ve větším 

rozsahu. Cílem VOŠ je stejné složení učebních plánů pro všechny obory.  

Za zpracování nových akreditací jsou v jednotlivých oborech zodpovědní: 

DA Ing. Naděžda Mauleová, MBA 

MA Mgr. Ivana Vargová 

ES Ing. Lenka Rážová 

IT Mgr. Karel Bidlák, obor by měl být přejmenován na Kybernetickou bezpečnost 

IF Mgr. Pavel Anderle 

Písemné podklady pro nové akreditace všech oborů budou zpracovány do 2. 7. 2021. 

e) ŠR 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) (18. 3. 2021) 

Výuka předmětu RTP proběhla ve školním roce  2020/2021 ve 2. ročníku oboru ES, takže 

v příštím školním roce 2021/2022 se předmět RTP ve 3. ročníku ES vyučovat nemusí (místo 

tohoto předmětu bude probíhat výuka EZS viz info výše). 

f) ŠR 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 (18. 3. 2021) 

Ing. Jiří Lahoda zpracoval alternativní učební plán pro obor ES, kde podle názoru učitelů 

odborných předmětů nelze provést přechod na masivní výuku praxe ve firmách stejně jako 

v ostatních oborech z důvodu odlišného charakteru profilu absolventa oboru ES. Tento 

učební plán byl ŘŠ odmítnut. ŘŠ uvažuje o alternativě přeměny oboru ES na obor zaměřený 

na telematiku nebo IOT. 

 

Další část jednání se týkala voleb do nové ŠR, kde nebyl ŘŠ dodržen aktuální volební řád 

stanovený zřizovatelem.  

Dle informace ŘŠ dojde po dohodě s OŠMS PK k uskutečnění volby do 30. 6. 2021, jak bylo 

původně stanoveno. ŘŠ vyzve zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty 

s možností kandidovat za členy školské rady vhodnou formou. 

Zapsal: 

Ing. Karel Hajžman  


