
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 29. června 2020 v ředitelně školy 
 

Přítomni: PaedDr. H. Fechtnerová, Mgr. T. Procházka, P. Vychodil, P. Schenk  

  Omluveny PhDr. E. Zapletalová, J. Šottová. 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. 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 zhoršení na všech oborech.  
 

Změny v ŠVP 

- povinná maturitní zkouška z MAT zrušena  

 - na oborech OA a EL zachována úprava počtu hodin MAT na 4 hod/týdně ve všech ročnících 

+ na žádost rodičů ve výboru RR přesunuty 2 hod EKC ze 4. do 3. ročníku + tento 

   předmět přidán i na EL = ve všech ročnících výuka 32 hod/týdně 

- obor PL úprava počtu hodin MAT na 4 hod/týdně v 3. roč., celkem bude odučeno 34 hod/týdně 

- obor PMP úprava počtu hodin MAT (dosud 2hod/týd): 1.-2. roč. na 3 hod/týd,  

       ZMĚNA - v 1. roč. ubrána 1 hod z teorie TV místo z hry na hudební nástroj)  

celkem bude odučeno 34 hodin týdně ve všech ročnících 
 

Stavební úpravy ve škole o letních prázdninách - plánované malování tříd v 2. patře 
 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  

20. – 23. ledna 2020 ČŠI – drobné připomínky - odstraněny do 1 měsíce po převzetí zprávy 
 

Úspěšné akce 

- MŠMT ČR – schválilo náš projekt Šablony pro SŠ a VOŠ II - přiznáno 357.568,- Kč 

 - aktivity:  DVPP 20 x po 8 hod, doučování žáků 16 x, školní speciální pedagog – 12 měsíců,  

projektový den mimo školu 4x  

- Přípravný kurz k jednotným přijímacím zkouškám z MATEMATIKY  

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

  

Jednání s KÚ  

V současné době zamítnuty všechny žádosti o finanční prostředky na stavební a jiné úpravy. 
 

Největší současné problémy  

- chybí finance na investice (viz jednání s KÚ),  

- zajištění bezproblémového chodu IT sítě,  

- zastaralá elektrická síť – dochází k haváriím 
 

ad 3.: Informace PaedDr. Fechtnerové o průběhu distančního vzdělávání 

ad 4.: Diskuse 

ad 5: Závěr 

      Zapsala PaedDr. Hana Fechtnerová 

      Ověřil Mgr. T. Procházka  

 


