
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 18. června 2019 v ředitelně školy 
 

Přítomni: PaedDr. H. Fechtnerová, Mgr. T. Procházka, J. Šottová, P. Vychodil, PhDr. E. Zapletalová  

  Omluven: P. Schenk. Hosté – Ing. J. Šturc, Mgr. P. Pavlásek  
 

Program: 1. Zahájení schůze Školské rady 

2. Informace Ing. Šturce o stavu školy 

3. Informace PaedDr. Fechtnerové 

4. Diskuse 

5. Usnesení 

6. Závěr 
 

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

ad 2.:  Ředitel školy Ing. Jaroslav Šturc informoval o situaci ve škole od poslední schůze ŠR.  

Výsledky přijímacího řízení na denním a dálkovém studiu.   
 

Výsledky maturitních zkoušek denního studia dopadly lépe na ekonomických oborech než na pedagogických,  

 proti loňskému roku došlo ke zlepšení na všech oborech.  
 

Stavební úpravy ve škole 

- o letních prázdninách: - plánované malování tříd v přízemí a 1. patře, AULA – vyzdění dveří 

     - ve 2 učebnách – OBK, M - nové stropy + osvětlení 

     - oprava bočního vstupu do tělocvičny 

     - nová fasáda na posprejovaných místech 

     - bazén – oprava spárů dlaždic 

- DM - položení lina + oprava stěn a stropů v kotelně (DM)  

 - na základě usnesení rady kraje nebude výměna oken, i když schváleno v r. 2017 
   

ad 3.: Informace PaedDr. Fechtnerové: 

Zapojení školy do projektu spolufinancovaném Evropskou unií - z Evropského sociálního fondu  

Šablony pro SŠ a VOŠ I - Výzva č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného  

 vykazování - délka trvání projektu: 24 měsíců (roky 2017 – 2019) 

Výše celkových způsobilých výdajů pro naši školu: cca 1.100.000 Kč,  

Aktivity: DVPP, doučování, zástupci firem do školy (koordinátor), odborník ve výuce 

Zbývá vyčerpat cca 400.000 Kč na odměny + 100.000 Kč na IT techniku + 100.000 Kč rezerva  
 

Škola bude organizovat přípravný kurz k jednotným přijímacím zkouškám z MATEMATIKY  

- od října 2019 do konce března 2020 1x týdně 90 minut, celkem 40 hodin; cena kurzu 2.400 Kč 

- informace na webu školy + v příloze k Radničnímu listu Volnočasové aktivity (v září 2019) 
 

Příprava oslav 100 let OA – hlavní akce: 9.10. školní akademie, 12. 10. Den otevřených dveří 

 - zpracovává se Almanach; příprava spínací placky, video Dvořák (maturity, prezentace odborných  

 stáží)  
 

Změny v ŠVP 

- vzhledem k blížící se MZ z MAT pro ekonomické i pedagogické obory provedeny úpravy v ŠVP 

 - posílení počtu hodin matematiky 

ad 4.: Diskuse 
 

ad 5.: Usnesení 

  Členové ŠR jednomyslně schválili změny ve školním vzdělávacím programu od září 2019. 

ad 6: Závěr 

      Zapsala PaedDr. Hana Fechtnerová, v.r. 

      Ověřila PhDr. Eliška Zapletalová, v.r.  

 


