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Jednací řád Akademické rady 
 

Článek 1 

Postavení Akademické rady 

 

Postavení, působnost a složení Akademické rady Vysoké školy kreativní komunikace, s.r.o. (dále jen „rada“) se 

řídí zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Statutem Vysoké školy kreativní komunikace, s.r.o. 

(dále jen „statut“) a tímto jednacím řádem. Akademická rada má současně postavení Rady pro vnitřní hodnocení 

vysoké školy podle § 12a zákona a je garantem systému vnitřního hodnocení kvality na vysoké škole. 

 

 

Článek 2 

Členství v Akademické radě  

 

1. Členy Akademické rady jmenuje a odvolává po projednání s jednateli rektor. Jednu třetinu členů jmenuje z řad 

významných představitelů oborů, v nichž Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (dále jen „vysoká škola“) 

uskutečňuje vzdělávací, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost („dále jen vzdělávací 

a tvůrčí činnost“), jednu třetinu členů jmenuje na návrh rady a nejméně jedna třetina rady jsou jiné osoby než 

členové akademické obce vysoké školy. Jeden člen rady je vždy jmenován z řad studentů vysoké školy. 

2. Nejmenuje-li rektor členem rady toho, kdo byl na jmenování členem rady navržen, je toto povinen příslušnému 

navrhovateli zdůvodnit.  

3. Členství v radě je čestné a nezastupitelné a je s ním spojena povinnost účastnit se jednání rady. 

4. Rada má nejméně 7 členů. 

5. Předsedou rady je rektor. 

6. Místopředsedu rady jmenuje rektor z akademických pracovníků vysoké školy, kteří jsou profesory nebo 

docenty vysoké školy a současně členy rady. 

7. Funkční období rady je tříleté a člen rady může být jmenován opakovaně. 

 

 

Článek 3 

Působnost  

 

1. Rada projednává zásadní otázky vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy a její spolupráce s praxí a plní úkoly 

v souladu s § 12 zákona: 

a. rada se vyjadřuje k záležitostem, které jí předloží rektor nebo jednatelé nebo prorektoři, 

b. rady projednává na návrh rektora návrh strategického záměru vysoké školy,  

c. rady schvaluje studijní programy předložené rektorem,  

d. rada schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti 

akreditace studijních programů předložený rektorem, 

e. rada schvaluje na návrh rektora záměr zrušit studijní program,  

f. rada projednává návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi 

souvisejících činností vysoké školy a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi 

souvisejících činností vysoké školy předložený rektorem,  

g. rada projednává záměry rektora jmenovat nebo odvolat členy rady podle čl. 2 odst. 1. tohoto řádu,  

h. rada projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi 

souvisejících činností vysoké školy předložený rektorem a návrhy dodatků k této zprávě,  

i. rada projednává návrh výroční zprávy o činnosti vysoké školy, 

j. rada projednává návrh zprávy o hospodaření vysoké školy, 

k. rada projednává zásadní koncepční návrhy a rozhodnutí rektora nebo jednatelů, kterými se řídí další rozvoj 

vysoké školy. 

l. rada schvaluje členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky podle čl. 15 odst. 14 studijního 

a zkušebního řádu vysoké školy. 

2.   Rada v rámci své působnosti Rady pro vnitřní hodnocení vysoké školy vychází z § 77b zákona, zejména pak 

z vymezení poslání a strategie vysoké školy, a v souladu s § 12a odst. 4: 

a. schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

vysoké školy (dále jen „kvalita“) a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi 

souvisejících činností vysoké školy předložený rektorem,  
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b.  řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností (dále 

jen „vnitřní hodnocení“) vysoké školy,  

c.  zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení vysoké školy v periodě 5 let a její každoroční aktualizaci,  

d.  vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení vysoké školy, 

e. podává návrhy vedení vysoké školy na opatření vedoucí ke zlepšení kvality. 

3. Pokud to rada uzná za účelné, může zřizovat pracovní skupiny složené z členů rady a akademických 

pracovníků vysoké školy, a to jak stálé, tak dočasné, které pomáhají radě zabezpečovat průběh vnitřního hodnocení 

kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností vysoké školy. Jednotlivé pracovní skupiny jsou 

zřizovány s ohledem na věcné členění vnitřního hodnocení a jsou zodpovědné předsedovi rady.   

 

 

Článek 4 

Systém hodnocení kvality 

 

1.   Hodnocení kvality vysoké školy probíhá zejména ve dvou propojených rovinách: 

a. hodnocení zabezpečování kvality průběhu výukového procesu, 

b. hodnocení dosahované kvality výsledků výukového procesu, tj. dosažené úrovně teoretických znalostí, 

kreativních dovedností a praktické způsobilosti uměleckého rozvoje studentů a absolventů vysoké školy 

ve vazbě na průběžné studijní výsledky a výsledky státních závěrečných zkoušek. 

2.   Systém vnitřního hodnocení je založen na: 

a. stanovení kritérií pro posuzování kvality, 

b. vytvoření odpovídajících procesů a nástrojů vedoucích k flexibilitě při zvyšování kvality a odstraňování 

eventuálních nedostatků, 

c. organizačním zajištění funkčnosti a efektivity činností vysoké školy. 

 

 

Článek 5 

Zasedání 

 

1. Řádné zasedání rady je neveřejné a svolává ho rektor nejméně jedenkrát za semestr. 

2. V případě potřeby nebo na žádost jednatelů, může rektor svolat mimořádné zasedání rady. 

3. Rada může být také svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů rady s uvedením 

předmětu jednání. 

4. O termínu zasedání rady jsou její členové, přizvaní hosté a jednatelé informováni písemně nejméně 14 dnů 

před termínem zasedání, kdy obdrží pozvánku spolu s programem zasedání a písemnými podklady k bodům 

jednání. Písemná informace může být doručena i prostřednictvím e-mailové schránky, jestliže s tímto vyjádří člen 

rady, jednatelé nebo přizvaný host souhlas. 

5. S návrhy k programu zasedání rady se členové rady nebo přizvaní hosté obracejí na předsedu rady. 

 

 

Článek 6 

Jednání  

 

1. Jednání rady řídí předseda nebo místopředseda.  

2. Jednání rady jsou oprávněni se účastnit jednatelé vysoké školy, kteří, požádají-li o slovo, musí jim být uděleno. 

3. Jednání rady se mohou účastnit přizvaní hosté, pokud to předmět jednání vyžaduje.  

4. Po zahájení zasedání rady je schválen program, popřípadě je doplněn o další body jednání. 

5. Jednotlivé body programu jsou projednávány formou diskuse na zasedání přítomných členů rady, popřípadě 

i jednatelů a přizvaných osob. 

6. Rada je usnášeníschopná, pokud je na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

Při projednávání strategických a koncepčních záležitostí vysoké školy je rada usnášeníschopná, pokud jsou na 

jejím jednání přítomny dvě třetiny všech členů rady.  

7. Rada při schvalování programu rozhodne, zda je jednání rady nebo jeho část veřejné. 

 

Článek 7 

Hlasování 

 

1. Hlasovací právo na jednání rady mají pouze členové rady. 

2. Usnesení rady jsou přijata nadpoloviční většinou kladných hlasů na jednání přítomných členů rady v souladu 

s čl. 6 odst. 6. tohoto řádu. 
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3. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy rady nebo při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy rady. 

 

Článek 8 

Zápis 

 

1. Ze zasedání rady je pořizován zápis, v němž je uveden termín zasedání, přítomní a nepřítomní členové rady, 

další přítomné osoby, program zasedání, výsledek hlasování a přijatá usnesení. Nedílnou součástí zápisu je 

prezenční listina přítomných osob na zasedání. 

2. Správnost zápisu ověřuje předsedající. 

 

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ruší se Jednací řád Akademické rady Vysoké školy kreativní komunikace, s.r.o. registrovaný Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy dne 12. května 2016 pod č.j. MSMT-27284/2015-6. 

2. Jednací řád Akademické rady vysoké školy nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona 

o vysokých školách dnem registrace ministerstvem. 

3. Jednací řád Akademické rady vysoké školy nabývá účinnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona 

o vysokých školách dnem následujícím po dni registrace ministerstvem. 

 

 

 

 


