
 

 
 

Zápis z jednání Školské rady VOŠ a SPŠE Plzeň 

 

Datum: 16. 1. 2023 

Místo:  VOŠ a SPŠE Plzeň, místnost č. 2304 

Čas zahájení:  15.00 hodin 

 

Přítomní členové: 

 Jan Plzák  předseda školské rady    

 Pavla Procházková  místopředsedkyně školské rady,  

 Tomáš Morávek  zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje 

 Gustav Vacek  zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje 

 Ondřej Felix  zástupce studentů 

 Michal Mastný  zástupce studentů 

 

 

Omluvení členové: 

 

Přítomní hosté: 

 Mgr. Vlastimil Volák  ředitel VOŠ a SPŠE  Plzeň (ŘŠ) 

 Mgr. Ondřej Kapic  vyučující VOŠ a SPŠE Plzeň 

 Ing. Barbora Černíková matka P. Černíka, žáka 2. K VOŠ a SPŠE Plzeň 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program: 
1. Odsouhlasení programu 
2. Představení nových členů Školské rady VOŠ a SPŠE Plzeň  (dále jen ŠR) 
3. Seznámení ředitele školy se členy ŠR,  seznámení ŠR s vizí ředitele školy o vzájemné spolupráci 
4. Řešení podnětu paní Černíkové, matky žáka Petra Černíka ze třídy 2.K týkající se změn školního řádu 

odstavce 2b článku III. 

 

 

Průběh jednání a výsledky hlasování: 

 

 
Projednání bodu 1: Odsouhlasení programu 

Pro:  5 členů 

Proti: 0 členů 

Zdržel se hlasování:  0 členů 

Nepřítomen: Tomáš Morávek 

 



 

 
 

 

Projednání bodu 2: Představení nových členů ŠR 

Novými členy ŠR se stali: 

Ing. Gustav Vacek jmenovaný zřizovatelem, Krajským úřadem Plzeňského kraje 

Michal Mastný, student VOŠ zvolený v doplňovacích volbách 24. 11. 2023 

 

 

Projednání bodu 3: Seznámení ředitele školy se členy ŠR,  seznámení ŠR s vizí ředitele školy o vzájemné 
spolupráci. 

Jako hlavní oblasti rozvoje školy vidí ŘŠ elektronizaci a digitalizaci, internacionalizaci, learning organisation 
(učící se organizace). Hlavní myšlenkou je udržet kontakt s praxí a světovými trendy.  Směrem se studentům 
se ŘŠ obrací s hlavními tématy rozvoje v oblastech kompetencí, návyků a mindsetu, doporučuje studentské 
aktivity pocházející z iniciativy žáků a studentů, například zřízení studentského parlamentu. 

 

 

Projednání bodu 4: Řešení podnětu paní Černíkové, matky žáka Petra Černíka ze třídy 2.K  

Na základě jednání s ŘŠ, paní Černíkovou a vyučujícím AOK ve třídě 2.K (O. Kapic) doporučuje školská rada 
řediteli školy zvážit znění školního řádu zejména v odstavci 2b článku III a navrhnout změny, které rozliší 
přístup k autorům a plagiátorům totožných samostatných prací a zajistí jejich nezpochybnitelnou identifikaci.  

ŠR žádá tímto ŘŠ o předložení návrhů výše uvedených změn do dalšího zasedání školské rady. 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zpracovala dne 16. 1. 2023 

 

Pavla Procházková  místopředsedkyně školské rady 

 

Na vědomí 

Ředitel školy obdrží emailem 

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


