
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 19. června 2018 v ředitelně školy 
 

Přítomni: PaedDr. H. Fechtnerová, P. Schenk, J. Šottová, P. Vychodil, PhDr. E. Zapletalová  

  Omluven: M. Milota. Host – Ing. J. Šturc  
 

Program: 1. Zahájení schůze Školské rady 

2. Informace Ing. Šturce o stavu školy 

3. Informace PaedDr. Fechtnerové 

4. Diskuse 

5. 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 mírnému zlepšení na všech oborech.  
 

Stavební úpravy ve škole 

 - provedena výměna dvou vchodových dveří do domova mládeže  

 - zabezpečení vchodu do školy a do domova mládeže 

 - o letních prázdninách: úpravy kabinetu ve 2. patře (instalace dveří z chodby, dosud vstup z učebny) 

       úprava suterénu pod tělocvičnou na úschovu kol a lodí   

       plánované malování až po výměně oken 

 - na základě schválení rady kraje bude vypsáno výběrové řízení na výměnu oken 

 
       

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 a 02_16_042  

 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování   
 

Délka trvání projektu: 24 měsíců 

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

Vyčerpáno k 30. 6. 2018 cca 362.000,-  

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

ad 4.: Diskuse 

PhDr. E. Zapletalová navrhla kandidáta na cenu města Beroun p. Ladislava Šímu s odůvodněním, což 

ostatní členové Školské rady podpořili. 
   

ad 5: Závěr 

     

      Zapsala PaedDr. Hana Fechtnerová, v.r. 

       

      Ověřila PhDr. Eliška Zapletalová, v.r.  

 


