
Zápis ze  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 2019 v ředitelně školy 
 

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

Jako host Ing. Jaroslav Šturc 
 

Program: 1. Zahájení schůze Školské rady 

2. Informace o stavu školy 

3. Diskuse 

4. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2018/2019 

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 2018/2019 byl ovlivněn především zapojením do projektu spolufinancovaným ESF v rámci 

programu Šablony pro SŠ a VOŠ I - Výzva č. 02_16_035 a 02_16_042. Vyučující navštěvovali odborné 

semináře, organizovali nové formy výuky, zajišťovali doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. 

Kromě toho probíhala příprava podkladů pro výběrová řízení pro realizaci výměny oken, byla však ukončena 

neposkytnutím finančních prostředků SKÚ. V prosinci 2018 nastoupil na pozici zástupce ředitele pro SPgŠ 

Mgr. Pavel Pavlásek.    
  

Škola vyučovala podle školních vzdělávacích programů. 
 

Počet žáků denního i dálkového studia v pedagogických i ekonomických oborech byl 863 (loni 875), z toho v 

denní formě studia 629 (loni 635), tzn. snížení o 6.  
 

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

Do školního roku 2019/20 bylo přijato do denního studia 82 žáků a žákyň do ekonomických oborů (3 třídy), 

94 žáků a žákyň do pedagogických oborů (3 třídy).  
 

Výsledky maturitních zkoušek denního a dálkového studia – v denním studiu konalo maturitní zkoušku 149 

žáků a žákyň – k 30. 9. 2019 u maturitní zkoušky neprospělo 4 žáci z ekonomických oborů, 11 žákyň neuspělo 

z pedagogických oborů, což je v rámci celé školy 10% (loni 15,5%). 
 

Jazykové vzdělávání na škole. Proti loňskému roku se navýšily počty skupin německého jazyka o 3, ruského o 

2 a anglického o 2, ale naopak se snížil počet skupin francouzského jazyka o 1. Průměry ve skupinách zůstávají 

stejné.  
 

Seznámení s úrovní informační a počítačové gramotnosti ve škole. 
 

Přednesen komentář k ekonomické části a seznámení s výsledky činnosti kontrolních orgánů ve škole. 
 

Úspěšné akce školy 

- MŠMT ČR – schválilo náš projekt Šablony pro SŠ a VOŠ I - přiznáno 1.117.796,- Kč 

- kromě šablony „Spolupráce IT technika v hodinách“ všechny peníze vyčerpány na odměny + IT technika:  

2 projektory + plátna – instalace do 2 učeben 2.L a 3.A (poslední učebny, kde nejsou projektory) 

 7 nových PC – do sborovny SPgŠ, do kabinetů TV, BIO, DM; kancelář 2x  

- celá řada akcí charitativních a veřejně prospěšných (Světluška, Květinový den) 
 

Jednání s KÚ  

V r. 2018 škole byly přiznány finanční prostředky na výměnu oken. Proběhlo 1. kolo výběrového řízení, do 

kterého se přihlásil pouze jeden uchazeč, následně bylo vypsáno 2. kolo a ještě před jeho ukončením, bylo 

sděleno KÚ, že na výměnu oken nejsou peníze a akce byla pozastavena.  
 

ad 3.: V diskusi PaedDr. H. Fechtnerová informovala o propagaci školy a náboru žáků na burzách škol a na 

třídních schůzkách na ZŠ. Upozornila na článek v Učitelských novinách „Ekonomické obory jsou pořád 

 zajímavou volbou“ . Dále poděkovala za účast na oslavách k 100. výročí OA zástupcům městské  samosprávy 

Berouna a Králova Dvora a uvedla několik postřehů.   

P. Vychodil ocenil organizaci oslav.  



 

ad 4.: Členové ŠR měli možnost seznámit se 7 dní před schůzí s Výroční zprávou, na schůzi neměli k jejímu 

znění žádné připomínky, tak byla Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 schválena. 
 

ad 5.: Závěrečné poděkování členům ŠR za spolupráci 

 

Zapsala PaedDr. Hana Fechtnerová 
 

Ověřila PhDr. Eliška Zapletalová 


