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Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení
Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.
_________________________________________________________________________

Akademická rada Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. (dále jen „Akademická
rada“) se podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 a podle § 17 odst. 1 písm. k) zákona 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“), se usnesla na těchto
pravidlech jednání Rady pro vnitřní hodnocení. Vysoké školy aplikované psychologie,
s.r.o. jako jejím vnitřním předpisu:
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.
(dále jen „Řád“) je vnitřním předpisem Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.
(dále jen „VŠAPs“) podle § 17 odst. 1 písm. k) zákona a Statutu VŠAPs.
2. Řád upravuje jednání Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen „Rada“).
Čl. 2
Činnost Rady
1. Rada je samosprávný akademický orgán VŠAPs zřízený rektorem VŠAPs, věnující se
zajišťování a hodnocení kvality činností VŠAPs.
2. Rada v souladu se zákonem, Statutem VŠAPs, vnitřním předpisem „Pravidla systému
zajišťování a vnitřního hodnocení kvality“ zejména:
a) schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality předložený předsedou
Rady před předložením návrhu Akademické radě,
b) řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností VŠAPs,
c) zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších s
nimi souvisejících činností VŠAPs a dodatky k této zprávě; podkladem pro
hodnocení studijních programů je vlastní hodnotící zpráva o studijním
programu předložená jeho garantem,
d) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s
nimi souvisejících činností VŠAPs,
e) schvaluje záměr předložit Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství
(dále jen „Národní akreditační úřad“) žádost o akreditaci, rozšíření akreditace
nebo prodloužení platnosti akreditace studijních programů,
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f) schvaluje studijní programy v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, které
VŠAPs připravuje k akreditaci, před jejich předložením Akademické radě,
g) Rada zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s
nimi souvisejících činností VŠAPs. Zpráva popisuje dosažené výstupy VŠAPs
v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti a opatření přijatá k odstranění případných
zjištěných nedostatků. Zprávu po projednání v Radě předkládá předseda Rady
k projednání Akademické radě. Následně předkládá předseda Rady zprávu
ke schválení statutárnímu zástupci VŠAPs. Zpráva se zpracovává periodicky,
přičemž termíny zpracování upravuje vnitřní předpis. Každoročně je zpráva
aktualizována o dodatek popisující změny dosažené v kvalitě a v řídících
opatřeních. Zpráva se zpřístupňuje orgánům VŠAPs, Národnímu
akreditačnímu úřadu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“). Za zpřístupnění zprávy odpovídá předseda Rady.

Čl. 3
Složení Rady
1. Rada má lichý počet členů, kteří jsou ustanovováni, jmenováni a odvoláváni v souladu
s čl. 11 Statutu VŠAPs. Členové Rady se aktivně účastní jejího jednání a podílejí se na
její činnosti i v době mezi zasedáními.
2. Předsedou Rady je rektor VŠAPs. Členy Rady jmenuje rektor na základě návrhu
Akademické rady, z toho jeden člen je jmenován z řad studentů.
3. Členové Rady jsou navrhováni a jmenováni především z řad interních akademických
pracovníků a externích odborníků v oblasti řízení kvality.

Čl. 4
Předkládání návrhů
1. Návrhy na projednání věci v Radě, včetně podkladových materiálů, jsou elektronicky
předkládány nejpozději 7 dnů před zasedáním Rady.
2. V případě naléhavého zájmu může předseda Rady zařadit k projednání i návrhy
předložené Radou později než ve lhůtě stanovené v odstavci 1.
3. Rada projednává návrhy postupem podle čl. 7, a to bez zbytečného odkladu. Nebyl-li
předložený návrh v Radě projednán, má se za to, že bude řádně a včas předložen
k projednání na nejbližším následujícím zasedání Rady.
Čl. 5
Zasedání Rady
1. Zasedání Rady svolává předseda Rady podle potřeby, minimálně 1 x za semestr.
Harmonogram řádných zasedání pro kalendářní rok Rady bude zveřejněn.
2. Program zasedání Rady stanoví a potřebné podklady zpřístupní členům Rady předseda
Rady. Program zasedání Rady v dostatečném předstihu elektronicky zveřejní.
3. Zasedání Rady řídí předseda Rady.
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Čl. 6
Usnášeníschopnost Rady
Rada je způsobilá se usnášet, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
Čl. 7
Přijímání rozhodnutí
1. O každém návrhu Rady probíhá rozprava.
2. Hlasování je veřejné, neusnese-li se Rada, že v dané věci rozhodne tajným
hlasováním.
3. Návrh Rady je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Rady.
V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy Rady.
4. Je-li člen Rady garantem studijního programu, jež se projednává, neúčastní se
hlasování o dotčeném návrhu. Člen Rady, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho
podíl na projednávání a rozhodování věci mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj
samotného (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání
Rady o této věci. Rada následně podle povahy věci rozhodne, zda se tento člen bude
účastnit hlasování.
5. O jednání Rady se pořizuje zápis, který se zveřejní elektronicky; to neplatí pro část
zápisu, která shrnuje průběh neveřejné části zasedání. Přijatá usnesení jsou součástí
zveřejněného zápisu.
Čl. 8
Společná ustanovení
Předseda Rady může pověřit místopředsedu Rady výkonem kterékoli pravomoci podle tohoto
Řádu.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto Řádu a kontrolou jejich dodržování je
pověřen předseda Rady.
2. Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickou radou
dne 7. 2. 2018.
3. Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona dnem registrace
ministerstvem.
4. Tento Řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce ve veřejné části
internetových stránek VŠAPs.

7. 2. 2018
PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský
rektor VŠAPs
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