
Zápis ze  Š K O L S K É  R A D Y 
 

 

při Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Jazykové škole  

s právem konání státní jazykové zkoušky Beroun 
 

konané dne 22. října 2021 v ředitelně školy 
 

Přítomni: PaedDr. H. Fechtnerová, Mgr. P. Chaluš, J. Řeřicha, PhDr. E. Zapletalová; omluven P. Vychodil, 

Jako host Ing. Jaroslav Šturc 
 

Program: 1. Zahájení schůze Školské rady 

2. Informace o stavu školy 

3. Diskuse 

4. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021 

 5. Závěr 
 

ad 1.: Poradu zahájila předsedkyně Školské rady PaedDr. H.Fechtnerová a seznámila zúčastněné s programem. 
 

ad 2.:  Ředitel školy Ing. Jaroslav Šturc shrnul situaci ve škole v uplynulém školním roce 

Školní rok 2020/2021 byl zásadně ovlivněn coronavirovou pandemií, kvůli níž v říjnu 2020 došlo opět k uzavření 

škol a zavedení distanční výuky, která trvala téměř do května 2021 
 

Škola vyučovala podle školních vzdělávacích programů. 
 

Počet žáků denního i dálkového studia v pedagogických i ekonomických oborech byl 895 (loni 874), z toho v 

denní formě studia 648 (loni 653), tzn. snížení o 5, o 25 žáků více na ekonomických oborech, na pg. oborech 

snížení o 30. 
 

Další školská zařízení – školní jídelna, domov mládeže, jazyková škola. 
 

Do školního roku 2021/22 bylo přijato do denního studia 89 žáků a žákyň do ekonomických oborů (3 třídy), 93 

žáků a žákyň do pedagogických oborů (3 třídy).  
 

Výsledky maturitních zkoušek denního a dálkového studia  

Výsledky maturitních zkoušek byly výrazně lepší než v předcházejících letech, protože maturitní zkoušky byly 

redukovány na didaktické testy z českého jazyka a cizích jazyků a ústní zkoušky z odborných předmětů. Navíc 

byl přidán jeden opravný termín. Kromě toho ti, kteří odpracovali 160 hodin ve vymezených oborech, nemuseli 

psát didaktické testy, čehož využila téměř polovina žákyň čtyřletého dálkového studia.   

V denním studiu konalo maturitní zkoušku 149 žáků a žákyň – k 30. 9. 2019 u maturitní zkoušky neprospěly 

dvě žákyně, což je v rámci celé školy 1% (loni 19,2%). 
 

Jazykové vzdělávání na škole. Proti loňskému roku se navýšily se počty skupin německého jazyka o 3 a naopak 

o 1 skupinu se snížil počet u ruského a francouzského jazyka. Počet skupin u anglického jazyka zůstal stejný. 

Průměry ve skupinách zůstávají podobné.  
 

Seznámení s úrovní informační a počítačové gramotnosti ve škole. 
 

Přednesen komentář k ekonomické části.  
 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  

 1. - 4. března 2021 proběhla kontrola České školní inspekce, jež byla zaměřena na distanční výuku (prověřeno 

29 hodin). V hodnocení bylo konstatováno že vyučující byli vstřícní, zodpovědní, bylo zřejmé pracovní nasazení 

všech; žáci se připojovali, měli zažitá pravidla on-line výuky, zpětná vazba s učiteli probíhala bez problémů, 

ocenění za využívání classroomu učiteli i žáky.  
 

Doporučení: rozvržení on-line hodin rovnoměrně - vyučovány on-line hodiny pevné a zařazované dle domluvy 

s ohledem na téma hodin, čímž mohlo dojít k situaci, kdy v jednom dni 6 hodin on-line.  
 

U žáků: věnovat větší prostor žákům v synchronní výuce, vést žáky k týmové spolupráci, zapojit sebehodnocení 

a skupinové hodnocení. Zaměřit se na podrobnější monitoring potíží žáků. U vyučujících ubrat na obsahu učiva 

+ více relaxace 
 

Celkové hodnocení - nadstardardní distanční výuka v rámci Středočeského kraje. 
 

 Úspěšné akce 

- i přes nepříznivou situaci uskutečněny charitativní a veřejně prospěšné akce (Světluška, Květinový den) 
 

 



Jednání s KÚ  

V r. 2018 škole byly přiznány finanční prostředky na výměnu oken. Proběhlo 1. kolo výběrového řízení, do 

kterého se přihlásil pouze jeden uchazeč, následně bylo vypsáno 2. kolo a ještě před jeho ukončením, bylo sděleno 

KÚ, že na výměnu oken nejsou peníze a akce byla pozastavena.  

Jednání s KÚ o dalších možnostech financování formou dotačních programů 
 

Situace s COVID 

Na ekonomických oborech cca 47% očkovaných  

Počty nakažených – 5 vyučujících, v karanténě 8 tříd na SPgŠ (z 12), 5 tříd na OA (z 12)  

Na základě doporučení KHS ředitelské volno 25. – 26. 10. 2021. 
 

Ve čtvrtek 21. října 2021 vichřice – poškozena střecha, 8 oken, vyvráceny nové dveře v Domově mládeže.  
 

ad 3.:  V diskusi vystoupily: 

PaedDr. Hana Fechtnerová 

Během distanční výuky zavedeny elektronické třídní knihy – pokračování i v prezenční výuce v r. 2021/22
  

Po zkušenostech z distanční výuky v září 2020 zavedena výuka na základě jednotného systému Google 

classroom + v září 2021 vyučující seznámeni s MS Teams – po dohodě se žáky možnost volby 
 

MŠMT oproti původnímu záměru přistoupilo k vypuštění aktualizace vzdělávací oblasti Vzdělávání v 

informačních a komunikačních technologiích RVP středního odborného vzdělávání. Organizace vzdělávání 

v této oblasti a průřezové téma Člověk a digitální svět ve všeobecné složce středního vzdělávání se nejprve pilotně 

ověřují. Pro nás to znamená, že v tomto školním roce nebudeme dělat žádné změny a výuka předmětu INT (na 

OA)/IKT (na PMP) bude probíhat podle dosavadních plánů. 
 

Studentský parlament na ekonomických oborech, od března 2020 se sešli zástupci tříd několikrát on-line. Při 

setkáních byly formulovány problémy týkající se zejména distanční výuky. Od září 2021 se konaly 3 

schůze, na nichž formulovány požadavky, týkající se zlepšení prostředí školy, ale i náměty, jak zkvalitnit 

přístup žáků ke studiu. 
 

Na burzách středních škol v Berouně a na Kladně prezentovali zástupci školu.  
 

PhDr. Eliška Zapletalová 

Žáci žákyně a pedagogických oborů vykonávali souvislou praxi na 120 ZŠ a 60 MŠ a průběžnou praxi (24 

skupin žáků a žákyň). Problém byl se zajištěním praxe na dvou berounských školách.   

 Návrh, aby prostřednictvím KÚ byly osloveny MěÚ a aby bylo navýšeno finanční ocenění učitelek 

vedoucích praxe, ale i MŠ a ZŠ, které praxe umožňují. 
 

Komise pedagogiky a psychologie ocenila ředitele školy, který na úvodní poradě zdůraznil Etický kodex 

pedagogického pracovníka. 
 

Připomněla, že v roce 2023 bude 70. výročí založení SPgŠ v Berouně. Do oslav by se měli zapojit zejména 

vyučující výchov.  

 

ad 4.: Členové ŠR měli možnost seznámit se 5 dní před schůzí s Výroční zprávou za školní rok 2020/21, na schůzi 

neměli k jejímu znění žádné připomínky, a tak byla tato Výroční zpráva schválena. 
 

 

ad 5.: PaedDr. H. Fechtnerová poděkovala za účast přítomných a schůzi ukončila. 

 

        

       Zapsala PaedDr. Hana Fechtnerová 
 

      Ověřila PhDr. Eliška Zapletalová  

 

 

 

 

 

 

 



 


