ŠKOLSKÁ RADA Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka
Předseda: Jan Linhart, e-mail:skolska.rada@kjj.cz
Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 10. 2021, 13:00

Přítomni:

Jan Linhart – pedagog konzervatoře
MgA. Miroslav Mužík – pedagog konzervatoře
Ing. Jan Hrubeš – student konzervatoře
Daniel Žižka – student konzervatoře

Omluven:

Mgr. Bc. Petr Venhoda – zástupce MHMP

Hosté:

Mgr. Eduard Klezla –ředitel školy
Mgr. Jitka Farkašová – zástupkyně ředitele školy

Hosté byli přítomni od bodu č. 6
1. Zapisovatelem byl zvolen Jan Hrubeš, ověřovatelem Jan Linhart.
2. Školská rada všemi přítomnými členy schválila program svého jednání.
3. Školská rada všemi přítomnými členy schválila svůj jednací řád.
4. Školská rada zvolila ze svých členů předsedu. Kandidátem na předsedu byl Jan
Linhart, který byl zvolen nadpoloviční většinou všech členů (4 pro, 0 proti, 0 zdržel
se)
5. Jan Linhart představil výroční zprávu školy. Informoval o statistických ukazatelích
studia (přerušení, ukončení, prospěch studentů). Jan Hrubeš poukázal na
problematickou věkovou strukturu pedagogů na internátě (valná většina nad 60 let),
kterou bude třeba s odchodem příslušných pedagogických pracovníkůdo důchodu
postupněřešit. Dotázal se též na čerpání fondu investic. Následně nechává předseda ŠR
hlasovat o schválení výroční zprávy: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Školská rada schválila většinou všech svých členů výroční zprávu školy za školní
rok 2020/2021.
6. Školská rada řešila technické aspekty střešní přístavby sálů (příprava na umístění PA
systému aj.). Ředitel školy informoval o průběhu jednání s projekční kanceláří a
nabídl M. Mužíkovi účast na tomto jednání, ten tuto nabídku přijal. Školská rada by
chtěla obdržet k nahlédnutí dokumentaci přístavby a eventuálně mít možnost ji
připomínkovat.
7. Ředitel školy informoval ŠR o neotevření prvního ročníku oboru Muzikál, a to mimo
jiné z kapacitních důvodů. ŠR tuto informaci vzala na vědomí.
8. Ředitel školy informoval ŠR o situaci na VOŠ - jazz: ředitelství připravuje
prodloužení akreditace. V rámci tohoto procesu proběhla schůzka s pedagogy VOŠ,

kde byly diskutovány určité statistické aspekty průběhu studia. Ředitelství si váží
špičkového pedagogického sboru na VOŠ, zmínilo však potřebu větší motivace
studentů ke zdárnému ukončení studia absolutoriem, a to včetně všech potřebných
formalit. V současné době ukončí studium v řádném termínu pouze zlomek studentů.
9. Ředitelství projednalo se ŠR zavedení školního informačního systému Edookit. Po
vzájemné dohodě se členy ŠR bylo přistoupeno k tomu, že bude systém naostro
zaveden se začátkem 2. pololetí. Během listopadu bude pedagogům oznámen postup
zavádění nového systému, pedagogové budou mít možnost během prvního pololetí
„nanečisto“ do systému zapisovat hodiny. Veškerá dokumentace k 1. pololetí bude
vedena v papírové podobě.

V Praze dne 25. 10. 2021 zapsal Ing. Jan Hrubeš

Jan Linhart
ověřovatel

