
Zápis z jednání 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 31. října 2022 v kanceláři zástupkyně ředitele 
 

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

Jako hosté Ing. Jaroslav Šturc, Mgr. P. Pavlásek 
 

Program: 1. Zahájení schůze Školské rady 

2. Informace o stavu školy 

3. Diskuse 

4. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2021/2022 

 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 2021/2022 ovlivněn důsledky coronavirové pandemie, kvůli níž byly uzavřeny školy a zavedena distanční 

výuka, která trvala od října 2020 do května 2021. 
 

 

Škola vyučovala podle školních vzdělávacích programů. 
 

Počet žáků denního i dálkového studia v pedagogických i ekonomických oborech byl 903 (loni 895), z toho v 

denní formě studia 679 (loni 648), tzn. zvýšení o 29 žáků na ekonomických oborech a o 2 na pg. oborech. 
 

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

Do školního roku 2022/23 bylo přijato do denního studia 91 žáků a žákyň do ekonomických oborů (3 třídy), 94 

žáků a žákyň do pedagogických oborů (3 třídy).  
 

Výsledky maturitních zkoušek denního a dálkového studia  

Výsledky maturitních zkoušek byly nejlepší za poslední roky. V denním studiu konalo maturitní zkoušku 152 

žáků a žákyň – k 30. 9. 2022 u maturitní zkoušky neprospělo 6 + 1 žákyně nekonala, což je v rámci celé školy 

neúspěšnost 4,7%. 
 

Počet nezaměstnaných absolventů našich oborů vzdělání je stejně jako loni minimální. Počet nezaměstnaných 

absolventů oboru obchodní akademie klesl na 2 (loni evidováno 6 absolventů).  
 
 

Jazykové vzdělávání na škole. Oproti loňskému roku se navýšily počty skupin anglického, německého a 

francouzského jazyka o 1. Počet skupin u ruského jazyka zůstal stejný. Průměry ve skupinách zůstávají podobné.  
 

Seznámení s úrovní informační a počítačové gramotnosti ve škole. 
 

Přednesen komentář k ekonomické části.  
 

Významné opravy v r. 2021/22: 

Oprava a malování tělocvičny, malování v domově mládeže - pavilon A  

Stavební oprava sklepních prostorů v budově školy  

Oprava střešní krytiny a okapových svodů na budově tělocvičny a střechy na budově školy (pojistné ¨

 události), 

Plynová kotelna školy - oprava ventilátoru a mot. spouštěče a 2 ks čerpadel  

Domov mládeže: oprava plyn. regulátorů v kotelně, výměna expanzních nádrží /havárie/  

Bazén: servis a oprava vzduchotechniky, oprava automatiky chem. hospodářství, výměna 4 ks 6-ti 

cestných ventilů na filtraci /havárie/  

Údržba zeleně v terénu  

Oprava a ladění pianin a křídel v učebnách  
 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  

V tomto školním roce ve škole nebyla žádná kontrola 
 

 Úspěšné akce 

Opět se škola zapojila do charitativních a společenských akcí – např. sbírky „V září světluška září“ na pomoc 

nevidomým, „Květinový den“ na pomoc postiženým rakovinou (kvůli coronavirové epidemii se konala v tomto 

školním roce dvakrát), sportovně charitativní akce „Přes bariéry s policií“. 



Jednání s KÚ  

V r. 2018 nám byly přiznány finanční prostředky na výměnu oken od té doby probíhají jednání o možnostech 

financování. 
 

ad 3.:  V diskusi vystoupili: 

V diskusi o Výroční zprávě vystoupil P. Vychodil s otázkou, proč se neotevřou navíc 1- 2 třídy vzhledem k počtu 

přihlášek. Mgr. Chaluš podotkl, že je stále velký zájmem o učitelky MŠ, tak co by škola potřebovala, aby se 

rozšířila kapacita 

 Ing. J. Šturc odpověděl, že počty tříd určuje KÚ na začátku přijímacího řízení.  

- dělení tříd na skupiny zabírá množství učeben, které jen stěží stačí současné kapacitě 

- je problematické přistavovat, či shánět další prostory, když v zastaralé budově dochází k častým  

   haváriím (elektřina, voda, plyn) 

- je trvalý nedostatek kvalifikovaných a kvalitních vyučujících 
 

PaedDr. Hana Fechtnerová – uvedla informace: 

- Studentský parlament na ekonomických oborech, se scházel 2x měsíčně (celkem 17x). Při setkáních byly 

formulovány problémy, týkající se zlepšení prostředí školy, a náměty, jak zkvalitnit přístup žáků ke 

studiu. 
 

- Na burzách středních škol v Berouně a v Rakovníku prezentovali zástupci školu.  
 

- Předložen přehled akcí ekonomických oborů za září – listopad 2022 
 

- Proběhlo jednání o navázání družebních styků se slovenskou Obchodní akademií Senice – 21. 10. 2022 

v Berouně návštěva ředitelky školy PaedDr. Jany Pekarové a zástupkyně ředitelky Mgr. Viery Rosové 
 

- Na základě nabídky Krajského úřadu Středočeského kraje a realizačního týmu projektu "IKAP II 

Středočeského kraje" se studentský parlament při OA rozhodl zapojit do soutěže COOL SCHOOL, 

jejímž cílem je vytvoření projektu na změnu/inovaci ve škole v rámci tématu "Leaderem v Cool 

School". V současné době je zpracováván projekt, jehož cílem je zlepšit prostředí školy. 
 

- 8. listopadu 2022 se vybrané třídy zúčastní testování PC hry na téma výuky finanční gramotnosti 
 

- 16. listopadu 2022 pro 50 maturantů zajištěno zdarma pilotní testování SCIO – Obecné studijní 

předpoklady  
 

- Probíhá příprava učitelů na zpracování projektu ERASMUS +  
 

PhDr. E. Zapletalová předložila k nahlédnutí celkovou hospitační zprávu, která vychází z kvantitativní a  

kvalitativní analýzy všech dílčích zpráv z hospitací vyučujících SPgŠ v hodinách souvislé pedagogické 

praxe. V květnu roku 2022 navštěvovali vyučující naše praktikanty a praktikantky (1., 2., 3. ročníku) v 

mateřských školách a ve školních družinách v místě bydliště žáků. Výsledky společného šetření jsou a 

budou využívány ke zkvalitnění vzdělávání všech žáků. Školy a školská zařízení oceňují naši kontrolu, 

pro nás je důležitá úzká spolupráce s budoucími zaměstnavateli našich žáků a žákyň. 
 

Mgr. Pavel Pavlásek informoval o přípravách na oslavy 70. výročí založení SPgŠ v Berouně – plánovaný termín 

17. 6. 2023. 

Dále připomněl dlouhodobou spolupráci se slovenskou SPgŠ v Levoči. V červnu 2021 se uskutečnil  

zájezd dvou tříd (3.PA a 2.PA), jejich třídních a dalších vyučujících do Levoče. Úspěšná spolupráce  

bude pokračovat, např. v červnu 2023 je plánována návštěva z Levoče. 
  

P. Vychodil navrhl termín konání oslav SPgŠ 10. 6. 2023, kdy se konají v Berouně hrnčířské trhy, což by přitáhlo 

větší pozornost veřejnosti.  

 - nabídl zprostředkování prohlídky Senátu ČR prostřednictvím senátora J. Oberfalzera. 
 

Mgr. Chaluš přednesl návrh o možnosti spolupráce, která by vycházela z jeho práce v týmu připravujícím revizi 

RVP SOŠ. 
 

ad 4.: Členové ŠR měli možnost seznámit se 14 dní před schůzí s Výroční zprávou za školní rok 2021/22, 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 


