
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 23. června 2022 v ředitelně školy 
 

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

Omluveni Mgr. P. Chaluš, M. Šoch. Host – Ing. J. Šturc  
 

Program: 1. Zahájení schůze Školské rady 

2. Informace Ing. Šturce o stavu školy 

3. Diskuse 

4. 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 byly lepší proti loňskému roku. 

Úpravy maturitních zkoušek - písemná práce z CJL a cizího jazyka se stala součástí školní části MZ. Opět 

povinné ústní zkoušky z CJL a cizího jazyka pro všechny maturanty. 

MZ podzimní termín: společná část MZ 1.– 2. 9. na SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, ústní zkoušky od 

13.9. 
  

Přehled nejvýznamnějších akcí za uplynulý školní rok  

- ekonomické obory – odborné stáže zkrácené na 2 týdny, v červnu prezentace ve škole  

- na pedagogických oborech proběhly na přel. května a června souvislé praxe 1. – 3. ročníků oboru PMP 

 1PA, 1PB, 2PA, 2PB - 3 týdny ve školních družinách při základních školách 

 3PA a 3PB - 4 týdny v mateřských školách 

 3LA - 3 týdny ve školních družinách při základních školách 
 

Stavební úpravy ve škole - od října 2021 

 - instalace závory ke vjezdu do dvora (září 2021), nové vstupní dveře do budovy školy (říjen 2021) 

- oprava střechy a vstupních dveří do DM po havárii (vítr), úpravy na zahradě u vily 

- nové lavice a židle do 2 učeben + výměna desek na lavicích v 7 učebnách 
 

 - nová šatna ke gymnastickému sálu v suterénu, posilovna – rekonstrukce a dovybavení 

 - nové ozvučení v učebně HV, výměna 3 dataprojektorů, do učeben 14 PC 
 

- o letních prázdninách 2022: -DM-plánované malování jednoho pavilonu, dokončení oken v koupelnách  

     - dokončení nového kabinetu TEV v přízemí 

     - instalace 27 PC (do EK3 + učebny), úpravy serveru 

ad 3.: Diskuse  

H. Fechtnerová konstatovala, že od ledna 2022 došlo k výměně technika IT firmou KINET, což se  

velice pozitivně projevilo v rychlém odstraňování závad v IT technice a celkovém zlepšení 

fungování počítačové sítě.  
 

E. Zapletalová uvedla, že na základě rozhovorů s vedoucími předmětových komisí došli k závěru, že  

v době distanční výuky se na pedagogických oborech zhoršila otevřená komunikace žáci – 

učitelé, učitelé – vedení školy. Proto by bylo vhodné obnovit schůzky vedoucích předmětových 

komisí s vedením školy. 

Připomněla, že v roce 2023 by měly proběhnout oslavy 70. výročí SPgŠ v Berouně. 

Navrhla, že by Rada rodičů při SPgŠ měla přispívat na nákup knih do školní knihovny jako je 

tomu na OA. 
 

ad 4.: Ředitel školy poděkoval členům ŠR za spolupráci. H. Fechtnerová poděkovala za účast přítomných a  

   schůzi ukončila. 

      Zapsala PaedDr. Hana Fechtnerová, v.r. 

      Ověřila PhDr. Eliška Zapletalová, v.r. 


