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

Zápis z jednání školské rady ze dne 28.3.2007
P ítomní:

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

Nep ítomní : Markéta Reedová – (ZHMP)

1. ŠR projednávala Ú etní záv rku za rok 2006 a návrh rozpo tu školy pro rok 2007 a
nemá k t mto dokument m žádné p ipomínky.
2. ŠR projednávala situaci cen v bufetu. Vedení školy instalovalo v prostorách školy
nápojový automat s pitnou vodou pro pot eby student i profesor . Z ízení automatu
hodnotí bez výjimky všichni návšt vníci školy velmi kladn , je to však jen áste né
ešení problému, který stále trvá. Ceny v bufetu jsou dle ŠR, i p es argumentaci
ekonomky školy, nadhodnocené a je t eba se jimi dále zabývat. ŠR hledala možné
d vody tohoto problému a je p ipravena jednat s vedením o r zných možnostech
ešení.
3. ŠR projednávala internetové stránky školy. Zejména se zabývala organizací, obsahem,
jazykovou podporou, aktuálností a vzhledem stránek. Ve všech t chto bodech shledala
naše školní stránky na nízké úrovni. Internetové stránky jsou dnes již nejrozší en jší
informa ní médium a škola by proto nem la jejich d ležitost podce ovat. Stránky by
m ly podávat komplexní souhrn informací pro studenty, profesory, uchaze e o
studium a tisk. Žádáme proto vedení školy, aby zvážilo kompletní reorganizaci
školních internetových stránek.
4. ŠR diskutovala o ú asti Bigbandu VOŠ na jazzovém festivalu v USA, která nebyla
realizována z d vodu nedostatku finan ních prost edk na cestovní výlohy ( ádov
500 až 700 tisíc K ). Shodli jsme se, že medializace celé záležitosti je pon kud
neš astná a apelujeme na všechny zú astn né strany, aby veškeré akce, zejména
mezinárodního charakteru, vyžadující mimo ádné finan ní nebo materiální
zabezpe ení, plánovali v budoucnu s dostate ným asovým p edstihem, aby
nedocházelo k podobným situacím.
5. Další jednání ŠR se bude konat 13.6.2007 v 10.00.

V Praze dne 2.4.2007
Zapisovatel školské rady Dalibor Hála
________________________________

