ŠKOLSKÁ RADA Konzervato e Jaroslava Ježka
P edseda: Markéta Reedová, e-mail: skolska.rada@kjj.cz

Zápis z jednání školské rady ze dne 8.3.2006
P ítomní:

Nep ítomní:

Jan Linhart – (pedagog)
Milan Tesa - (pedagog)
Ji í Ospalík – (zástupce student )
Dalibor Hála – (zástupce student )
Ivan Bedná – (ZHMP)
Markéta Reedová – (ZHMP)

1. Vedení školy dodalo ŠR ú etní záv rku za rok 2005. ŠR požádala vedení o up esn ní
bodu 518 - ostatní služby.
2. ŠR navrhla zm nu školního ádu v bodu omluvených absencí (§3/1). Doporu ujeme
zm nit striktní ud lení komisionální zkoušky p i nespln ní 70% docházky na pouhou
možnost ud lení komisionální zkoušky za stejných podmínek. Domníváme se, že
ud lení povinnosti vykonat komisionální zkoušku by se nem lo týkat nap . p ípad
dlouhodobé nemoci nebo dlouhodobého mimoškolního ú inkování, na které byl
student ádn uvoln n nebo dokonce vyslán školou. Zárove žádáme vedení o zvážení
snížení procentuálního limitu docházky pátých a šestých ro ník . Studenti zmín ných
ro ník se již snaží aktivn za lenit do života profesionálního hudebníka a proto se
domníváme, že by jim mohla být ponechána pon kud v tší volnost.
3. ŠR navrhla zm nu školního ádu v §6 bod 1. Doporu ujeme zm nu podmínek
vylou ení ze studia v p ípad sedmnácti a více neomluvených hodin. Navrhujeme
zm nu formulace z : „je vylou en ze studia“ na „m že být vylou en ze studia“.
K tomuto kroku se ŠR rozhodla na základ prob hnuvších pololetních klasifika ních
porad, na kterých v tomto bod došlo k ud lení výjimek ze školního ádu v pom rn
vysokém procentu posuzovaných p ípad .
4. ŠR pov ila Jana Linharta a Dalibora Hálu dojednáním definitivních formulací výše
uvedených zm n šk. ádu.
5. ŠR se shodla na tom, že lad ní a údržba klavír na naší škole jsou nedostate né
v pom ru k jejich vytíženosti. Žádáme proto o zvážení možnosti uvoln ní v tších
finan ních prost edk na tyto služby.
6. Další jednání ŠR se bude konat 3.5.2006 v 10:00.

V Praze dne 9.3.2006
Zapisovatel školské rady Dalibor Hála
________________________________

