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STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ
FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ODŘÍČKA V PÍSKU,
o.p.s.

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ
FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU, o.p.s.
Systémem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí umělecké činnosti a s nimi
souvisejících činností Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (dále jen „činnosti
FAMO v Písku“) se rozumí standardy, postupy a nástroje pro zvyšování kvality a odstraňování
zjištěných nedostatků činností FAMO v Písku zejména prostřednictvím činnosti Rady pro vnitřní
hodnocení Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (dále jen „FAMO v Písku“).
Část první
PŮSOBNOST A ORGANIZACE RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ
Článek 1
Rada pro vnitřní hodnocení
1.

Rada pro vnitřní hodnocení (dále jen „rada“) je orgánem FAMO v Písku zřízeným v souladu
s čl. 9 Statutu FAMO v Písku a je garantem systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací,
tvůrčí umělecké činnosti a s nimi souvisejících činností FAMO v Písku (dále jen „činnosti
FAMO v Písku“).

2.

Rada zajišťuje činnosti stanovené § 77b 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“).

3.

Rada vykonává činnosti v souladu s čl. 9 Statutu FAMO v Písku, tímto statutem a dalšími
vnitřními předpisy a vnitřními normami FAMO v Písku, zejména
a)

rada schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality činností FAMO v Písku
a vnitřního hodnocení kvality činností FAMO v Písku předložený předsedou rady
a projednaný Akademickou radou,

b) rada řídí průběh vnitřního hodnocení kvality činností FAMO v Písku,
c)

rada sleduje kvalitu činností FAMO v Písku, vypracovává zprávu o vnitřním hodnocení
jejich kvality a dodatky k této zprávě,

d) předseda rady předkládá Akademické radě zprávy o vnitřním hodnocení kvality činností
FAMO v Písku a návrhy dodatků k této zprávě.
e)

rada vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality činností FAMO v Písku,

f)

rada zpracovává podněty pro zkvalitnění činností FAMO v Písku a podává návrhy
opatření ve věcech kvality těchto činností Akademické radě a řediteli FAMO v Písku.

4.

Rada při výkonu své činnosti vychází v souladu s § 77b odst. 2 zákona zejména z
a) vymezení vize, mise a poslání FAMO v Písku,
b) vymezení povinností managementu a členů orgánů FAMO v Písku ve vztahu ke kvalitě
činností FAMO v Písku,
c) organizace FAMO v Písku a stanovení pravomocí a odpovědností vedoucích pracovníků
a orgánů FAMO v Písku,
d) finančních, personálních a informačních zdrojů pro výkon činností FAMO v Písku,
e) spolupráce a vzájemných vazeb FAMO v Písku s jinými vysokými školami a externími
subjekty podporujícími nebo využívajícími činnosti FAMO v Písku,
f) nápravných a preventivních opatření a jiných opatření přijímaných za účelem zlepšování
činností FAMO v Písku,
g) vnitřní evidence činností FAMO v Písku, která se týká zajišťování kvality těchto činností.
Článek 2
Členové rady

1.

Rada pro vnitřní hodnocení má sedm členů. Členy rady pro vnitřní hodnocení jmenuje rektor,
z toho jednu třetinu na návrh Akademické rady FAMO v Písku a jeden člen je vždy jmenován
z řad studentů FAMO v Písku.

2.

Předsedou rady pro vnitřní hodnocení je rektor. Předseda rady řídí její činnost.

3.

Místopředsedu rady jmenuje rektor z akademických pracovníků FAMO v Písku, kteří jsou
profesory nebo docenty.

4.

Nejmenuje-li rektor členem rady toho, kdy byl na jmenování členem rady navržen
Akademickou radou, je jí povinen toto zdůvodnit.

5.

Členové rady vykonávají svoji funkci osobně.

6.

Tajemníka rady jmenuje rektor z členů rady. Tajemník pořizuje a eviduje zápisy z jednání rady
a eviduje dokumenty o vnitřním hodnocení kvality činností FAMO v Písku.

7.

Členství v radě je čtyřleté. Opakované jmenování téže osoby do funkce člena rady je možné
bez omezení.

8.

Členství v radě zaniká uplynutím funkčního období, dnem oznámení o vzdání se funkce člena
předsedovi rady, nebo jeho odvoláním, v případě člena rady z řad studentů FAMO v Písku

také dnem ukončení studia na FAMO v Písku, v případě zaměstnance FAMO v Písku také
dnem ukončení pracovněprávního vztahu s FAMO v Písku.
Část druhá
ZASEDÁNÍ RADY, JEJÍ ROZHODOVÁNÍ A HLASOVÁNÍ
Článek 3
Jednání rady
1.

Jednání rady se konají zpravidla dvakrát během akademického roku.

2.

Časový plán jednání rady na akademický rok stanoví předseda.

3.

Jednání rady jsou neveřejná.

4.

Předseda rady může na jednání rady přizvat hosta.

5.

Jednání rady řídí její předseda, případně z jeho pověření místopředseda nebo tajemník.

6.

Ke každému bodu programu jednání se koná rozprava.

7.

Z jednání rady je pořízen zápis; správnost zápisu ověřuje předsedající.

8.

Rada přijímá o výsledcích svých jednání usnesení.

9.

Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

10. Ke schválení usnesení je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů
rady.
ČÁST třetí
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 4
1.

Tento Statut Rady pro vnitřní hodnocení FAMO v Písku byl schválen rektorem dne
29. 4. 2019.

2.

Tento Statut Rady pro vnitřní hodnocení FAMO v Písku nabývá platnosti dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a účinnosti dnem registrace dnem následujícím
po dni registrace ministerstvem.

