
 
 

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace 
 

 
Zápis ze zasedání školské rady konaného dne 30. 8. 2021 

 
 
Přítomni: Mgr. Zdeněk Brabec, Radek Hornof, Bc. Petr Lelovski, Antonín Merhaut, Ing. Bc. Ivana 

Žižková 

Hosté: RNDr. Jan Jirátko 

Omluveni: Stanislav Dašek 

 

Program jednání: 

1. schválení programu zasedání 

2. schválení zapisovatele 

3. vyjádření k dodatku školního vzdělávacího programu oboru Informační technologie 

4. ukončení funkčního období školské rady a příprava voleb 

5. informace ředitele školy 

6. plán dalšího zasedání 

7. diskuze 

 

Ad 1.  Jednání bylo zahájeno v 16:00. Předseda školské rady přivítal přítomné a navrhl program 

jednání.  

 Doplnění programu: nebyl vznesen návrh 

 Pro: všichni členové školské rady   

 Program jednání byl schválen.  

 

Ad 2.  Za zapisovatele byl navržen Jan Jirátko.  

 Pro: všichni členové školské rady  

 Zapisovatelem byl zvolen ředitel školy.   

 

Ad 3. Ředitel školy seznámil přítomné s návrhem dodatku školního vzdělávacího programu oboru 

18-20-M/01 Informační technologie. Dodatek se týká změn v učebním plánu a osnovách 

tohoto oboru a dále rozšíření počtu předmětů pro ústní profilovou zkoušku. 

Předseda školské rady poté navrhl kladné vyjádření k těmto dokumentům, a to bez výhrad.  

 Pro: všichni přítomní členové školské rady 

 



Ad 4. Nové funkční období školské rady bude zahájeno po volbách zástupců pedagogů, zletilých 

žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Volby se uskuteční v průběhu září 2021. 

Členy školské rady jmenované zřizovatelem na další období jsou Antonín Merhaut a 

Barbora Knotová Vaicová. 

 

Ad 5. Ředitel školy seznámil přítomné se situací školy v oblasti pedagogiky a ekonomiky, 

průběhem projektů a plány na rok 2022. 

 Předseda školské rady navrhl vzít informaci na vědomí. 

 Pro: všichni přítomní členové školské rady 

 

Ad 6. Další zasedání školské rady se uskuteční v souladu s legislativou a požadavkem zřizovatele 

v měsíci říjnu. Půjde o ustavující zasedání školské rady v novém složení. Dalším bodem 

programu bude schválení výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021. 

 

Ad 7. Do diskuze se nikdo z členů školské rady nepřihlásil. 

 

Předseda školské rady ukončil jednání v 16:10. 

 

Podpisy přítomných:  

Mgr. Zdeněk Brabec ....................................................................................  

Radek Hornof ...............................................................................................  

Bc. Petr Lelovski ..........................................................................................  

Antonín Merhaut ..........................................................................................  

Ing. Bc. Ivana Žižková…………………………………………………………… 

 

jako host:  

 

RNDr. Jan Jirátko  ........................................................................................  

 


