
 
 

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace 
 

 
Zápis ze zasedání školské rady konaného dne 1.11.2021 

 
 
Přítomni: Kamila Cusacková, Václav Kašpar, Mgr. Barbora Knotová Vaicová, Bc. Petr Lelovski, 

Antonín Merhaut, Ing. Bc. Ivana Žižková  

Hosté: RNDr. Jan Jirátko 

 

Program jednání: 

1. schválení programu zasedání 

2. schválení zapisovatele 

3. schválení jednacího řádu školské rady 

4. volba předsedy školské rady 

5. schválení výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021 

6. informace ředitele školy o aktuálních záležitostech školy 

7. diskuze 

 

Ad 1.  Jednání bylo zahájeno v 16:00. Ředitel školy 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 členy rady s navrženým zněním jednacího řádu. 

 Doplnění nebo změny jednacího řádu: nebyl vznesen návrh 

 Pro: všichni členové školské rady 

 Jednací řád školské rady byl schválen. 

 

Ad 4.  Ředitel školy navrhl za předsedu školské rady Antonína Merhauta.  

 Jiný návrh nebyl přednesen, navržený kandidát s návrhem vyslovil souhlas. 

 Antonín Merhaut byl zvolen předsedou školské rady všemi hlasy členů školské rady. 



 

Ad 5.  Ředitel školy seznámil přítomné se základními body výroční zprávy. Předseda školské rady 

poté navrhl výroční zprávu schválit. 

 Pro: všichni členové školské rady 

 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla schválena. 

 

Ad 6. Ředitel školy seznámil členy školské rady s personální a ekonomickou situací školy, účastí 

v projektech a plánech pro příští období.  

 

Ad 7. Antonín Merhaut přednesl: žádost o vyřízení poděkování pedagogickému sboru. Navrhuje 

další jednání v dubnu. Pověřuje ředitele rozeslat kontakty na členy školské rady. 

 

Předseda školské rady ukončil jednání v 16:19. 

 

Podpisy přítomných:  

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

Kamila Cusacková .......................................................................................  

Václav Kašpar ..............................................................................................  

Mgr. Barbora Knotová Vaicová ....................................................................  

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

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

 

jako host:  

 

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

 


