
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 28. června 2021 v ředitelně školy 
 

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

Omluven P. Vychodil. 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 dopadly lépe na ekonomických oborech než na pedagogických,  

 proti loňskému roku došlo ke zhoršení na všech oborech. 
 

Úpravy maturitních zkoušek - zrušena písemná práce z CJL a cizího jazyka + volitelné ústní zkoušky z ČJL a 

cizího jazyka 

Přidán mimořádný termín MZ 7. - 9. července 2021, spádová škola SOŠ a SOU Beroun – Hlinky  

MZ podzimní termín: společná část MZ – 1. – 3. září na SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, ústní zkoušky 

od 11.9. 

  

Přehled nejvýznamnějších akcí za uplynulý školní rok  

– od října 2020 do dubna 2021 zrušeny všechny mimořádné školní akce – přednášky, exkurze, výlety 

- ekonomické obory – místo odborných stáží dostal každý student zadanou firmu, o níž měl získat  

informace a pak ve škole tuto firmu prezentoval 

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

Stavební úpravy ve škole - od října 2020 

 - oprava a malování tělocvičny 

 - rekonstrukce: kabinet HV, posilovna 

 - oprava střechy (tašky po velkém větru) + okapových svodů u tělocvičny 

- opravy ve sklepních prostorách pod gymnastickým sálem  

- oprava kanalizačního poklopu u bočního vchodu 

  - rekultivace zahrady na pozemku školy 

 - výměna ohřívače ve školní jídelně 

- o letních prázdninách2021: - plánované malování jeden pavilon DM  

     - oprava vnitřního schodiště (za přechodem z 1. patra do tělocvičny) 
 

Změny v ŠVP 

MŠMT upravilo ve spolupráci s odborníky z vysokých škol a učiteli informatiky Rámcový vzdělávací program 

pro základní vzdělávání (RVP ZV), a to novým pojetím informatiky. Důvodem změny je zastaralý a zásadně 

překonaný obsah oblasti Informační a komunikační technologie v RVP ZV. Jedná se přitom o obor, u něhož 

nedošlo od vzniku RVP ZV v roce 2004 zatím k aktualizaci. Dosavadní vzdělávací oblast obsahovala pouze 

požadavky na dovednosti v oblasti využívání digitálních technologií odpovídající době svého vzniku, tj. před 

nástupem zlomových technologií, sociálních sítí, chytrých telefonů nebo umělé inteligence.  
 

V revidovaném RVP ZV je vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie nahrazena vzdělávací 

oblastí informatika s novým obsahem zaměřeným na rozvoj informatického myšlení. Text upraveného RVP ZV 

s novou informatikou a digitální kompetenci je účinný od 1. září 2021. Povinně zahájí vzdělávání podle 

revidovaného RVP ZV všechny školy nejpozději od 1. září 2023. 

 



Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  

4. – 5. 11. 2020 – finanční kontrola hospodaření – provedl Středočeský kraj 

– nedostatky v protokolu z minulé kontroly se neopakovaly, jiné zjištěné nedostatky byly odstraněny 

21. 6. 2021 - provedla Krajská hygienická stanice 

– hygienická kontrola v domově mládeže a ve školní kuchyni – nebyly zjištěny závady 

1. – 4. 3. 2021 – kontrola ČŠI – 3 inspektorky prověřily 29 hodin on line 

- celkové hodnocení: nadstardardní distanční výuka v rámci Středočeského kraje 

 

Jednání s KÚ  

31. 5. 2021 odstoupil p. Surinek (vedoucího odboru školství)  - dočasně funkci vykonává Bc, Jan Chuchler 
 

 

Největší současné problémy  

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

- zajištění bezproblémového chodu IT sítě,  

- zastaralá elektrická síť – dochází k haváriím 
 

ad 3.: Diskuse  

H. Fechtnerová informovala o průběhu testování – každé pondělí testováni všichni žáci ATG testy  

E. Zapletalová  

- pozitivně hodnotila schůzky vedení školy s vedoucími předmětových komisí, které proběhly 

v roce 2020 (před covidovou pandemií a distanční výukou). Vyjádřila přání, aby tento trend 

setkávání a spolupráce pokračoval. 

- posoudila průběh souvislých praxí 1. - 3. ročníků pedagogických oborů na přelomu května a 

června 2021 – nikde nebyl problém najít pro studentky umístění, pouze na ZŠ v Berouně. 

Studentky oceňovaly praxi jako významný zdroj zkušeností, vedoucí praxe chválily 

zodpovědný přístup studentek. 

- díky nasazení vyučujících byla na pedagogických oborech splněna řada kurzů  

 

ad 4.: Ředitel školy poděkoval členům ŠR za spolupráci, rozloučil se s končícími členy – pí. Šottovou a Mgr.  

Procházkou.  H. Fechtnerová poděkovala za účast přítomných a schůzi ukončila. 

      

 

      Zapsala PaedDr. Hana Fechtnerová 

       

Ověřila PhDr. E. Zapletalová 

 


