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Ad 1: Seznámení s personálními změnami ve školské radě, doplňovací volby do školské rady 

 

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje š. 2337/22 ze dne 29. 6. 2022 byl odvolán z funkce člena 

Školské rady VOŠ a SPŠE Plzeň Ing. Mgr. Pavel Karpíšek a zároveň byl do ŠR VOŠ a SPŠE Plzeň jmenován 

Ing. Gustav Vacek.  

Dnem 20. 9. 2022 končí členství Jana Tulise, zástupce studentů, ve ŠR VOŠ a SPŠE Plzeň. Dle informací 

od ředitele školy Mgr. Syřínka vyhlásí doplňkové volby do školské rady nový ředitel jmenovaný 

zřizovatelem v předpokládaném termínu podzimních rodičovských schůzek. 

 

Ad 2: Informace o činnosti školské rady od června 2022 

 

Během letních prázdnin proběhlo hlasování per rollam v těchto záležitostech: 

 Schválení změn ve Školním řádu VOŠ a SPŠE Plzeň 

ŠR schválila školní řád VOŠ. 

Pro:  5 členů 

Proti (nehlasoval): 1 členů 

 

 Schválení člena  konkursní komise, která doporučí Radě Plzeňského kraje nového ředitele VOŠ a 

SPŠE Plzeň 

ŠR jmenovala Ondřeje Felixe členem konkursní komise ve výběrovém řízení na ředitele VOŠ a 

SPŠE Plzeň 

Pro:  6 členů 

Proti: 0 členů 

 

 Schválení změn v přílohách Školního řádu VOŠ a SPŠE Plzeň 

ŠR schválila přílohu Školního řádu VOŠ a SPŠE Plzeň 

Pro:  6 členů 

Proti: 0 členů 
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(hlasování se účastnila školská rada v původním složení, tj. s Ing. Mgr. Pavlem Karpíškem) 

 

 

Ad 3: Stav akreditovaných vzdělávacích programů VOŠ 

 

Ve školním roce se na VOŠ učí dle těchto AVP: 

 Elektrotechnika v inteligentních stavbách (stávající akreditace prodlužená do prosince 2025) 

 Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace (stávající akreditace prodlužená do 

prosince 2025) 

 Marketing (podle stávající akreditace, platné do 2025) 

 Informatika ve firemní praxi (podle nově schválené akreditace, platné do 2028) 

 Provoz a ekonomika dopravy  (podle nově schválené akreditace, platné do 2028) 

 

 

 

Zápis zpracovala dne 13. 9. 2022 

 

Pavla Procházková  místopředsedkyně školské rady 

 

Na vědomí 

Ředitel školy obdrží emailem 

Zaměstnanci, žáci a studenti – zveřejněno na portálu školy, sekce školská rada 


