


JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉ RADY  
PRAŽSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY PSYCHOSOCIÁLNÍCH STUDIÍ, S.R.O. 

 

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Akademická rada Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s.r.o. (dále jen 

„Rada“) je v souladu se zákonem č. 111/1998 pb., o vysokČch školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokČch školách), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“) zřízena ptatutem mražské vysoké školy psychosociálních studií, s.r.o. (dále 
jen „vysoká škola“). 

2. Rada projednává zásadní otázky pedagogické činnosti, vČzkumu a spolupráce s praxí, 
zejména: 
a) projednává strategickČ záměr vysoké školy a jeho aktualizaci, 
b) schvaluje návrhy studijních programů předkládanČch k akreditaci, 
c) řídí přípravu a připravuje návrh žádosti o institucionální akreditaci pro oblast nebo 

oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo 
oblasti vzdělávání, tyto přípravy činí v těsné spolupráci s Radou pro vnitřní 
hodnocení, 

d) vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor, 
e) schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

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

f) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností vysoké školy, 

g) spolupracuje s Radou pro vnitřní hodnocení zejména v otázkách kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností vysoké školy, která patří do samosprávné působnosti 
vysoké školy. 

 
Čl. 2 

 Struktura Rady 
 
 Předsedou Rady je rektor vysoké školy. Minimální počet členů Rady je šest. Nejméně 
dva členové Rady jsou jiné osoby než členové akademické obce vysoké školy. Členství v 
Radě je čestné, funkční období je shodné s délkou funkčního období rektora vysoké školy. 
Členy Rady mohou bČt pouze vČznamní představitelé v oboru, v němž vysoká škola 
uskutečňuje vzdělávací, vČzkumnou, vČvojovou nebo další tvůrčí činnosti. 
 
 
 
 



Čl. P 
Jednání Rady 

 
1. Jednání Rady svolává rektor podle plánu nebo potřeby, nejméně však jednou v 

akademickém roce. V případě potřeby nebo na žádost některého ze členů Rady, může 
rektor svolat mimořádné zasedání Rady. 

2. Zasedání Rady řídí rektor nebo jím pověřenČ zástupce. Zápis ze zasedání zajišťuje osoba 
rektorem pověřená. 

P. Členové Rady jsou povinni účastnit se jednání Rady. mřípadnou neúčast je nutno včas 
omluvit s uvedením důvodu u rektora. 

4. Rektor je povinen předkládat Radě k projednání zásadní otázky rozvoje a činnosti vysoké 
školy. Členové Rady mohou z vlastního podnětu předkládat rektorovi návrhy, které by 
měly bČt v Radě projednány. Rektor má právo ve vČjimečnČch případech vyřizovat 
samostatně záležitosti, které má projednat Rada, je-li nebezpečí z prodlení. Taková 
opatření musí předložit k dodatečnému projednání nejbližšímu zasedání Rady. 

5. Rektor informuje Radu o důležitČch záležitostech za období od posledního zasedání Rady 
a o připravovanČch závažnČch opatřeních. 

6. Rada se usnáší hlasováním. Rada je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční 
většina členů Rady. K platnému usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech 
členů Rady. 

7. V případě, kdy je nutné učinit neodkladná rozhodnutí a není možné, aby Rada zasedala, 
Rada hlasuje elektronickou formou. Všichni členové jsou v tomto případě elektronicky 
osloveni a vyzváni k vyjádření se k příslušné otázce. ptanoviska Rady jsou v tomto 
případě přijímána nadpoloviční většinou všech členů Rady. 

8. Zápis ze zasedání Rady pořizuje zapisovatel určenČ předsedou Rady. 
9. Organizačně-administrativní činnosti Rady zajišťuje sekretariát vysoké školy, v němž jsou 

také ukládány zápisy z jednání Rady a dokumenty k její činnosti. 
 
 

Čl. 4 
Závěrečná a přechodná ustanovení 

 
1. Tímto Jednacím řádem Akademické rady mražské vysoké školy psychosociálních 

studií, s.r.o. se zrušuje Jednací řád Akademické rady mražské vysoké školy 
psychosociálních studií, s.r.o. registrovanČ Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovČchovy dne 26. července 2001 pod č.j. 22 1PP/2001-P0. 

2. Tento Jednací řád Akademické rady mražské vysoké školy psychosociálních studií, 
s.r.o. nabČvá platnosti podle § P6 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona dnem registrace 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovČchovy.  

P. Tento Jednací řád Akademické rady mražské vysoké školy psychosociálních studií, 
s.r.o. nabČvá účinnosti dnem 1. září 2017. 

 


