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 12. října 2016 v ředitelně školy
Přítomni: PaedDr.H. Fechtnerová, M. Rosolová, P. Schenk, L. Wilke, PhDr. E. Zapletalová
Jako host Ing. Jaroslav Šturc
Program:

1. Zahájení schůze Školské rady
2. Informace o stavu školy
3. Plnění usnesení z minulé schůze
4. Diskuse
5. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016
6. Usnesení
7. 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 2015/2016 byl ovlivněn především dvěma skutečnostmi
– v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva č. 56 se mohlo v říjnu a listopadu
2015 zúčastnit 11 vyučujících a 45 žáků a žákyň studijních výjezdů do Anglie, Francie a SRN
- na jaře 2016 byly zprovozněny nové internetové stránky školy vycházející z jednotné grafiky.
Škola vyučovala podle školních vzdělávacích programů.
Počet žáků denního i dálkového studia v pedagogických i ekonomických oborech byl 892 (loni 907), z toho v
denní formě studia 652 (loni 645). Snížil se počet žákyň dálkového a kombinovaného studia na 262 (o 22).
Další školská zařízení – školní jídelna, domov mládeže, jazyková škola.
Do školního roku 2016/17 bylo přijato do denního studia 49 žáků a žákyň do ekonomických oborů (2 třídy),
113 žáků a žákyň do pedagogických oborů (4 třídy) a 85 žákyň kombinovaného studia PMP (3 třídy). K 30. září
2016 je počet žáků v denní formě vzdělávání 649 + 238 dálkového a kombinovaného studia, celkem 887
Výsledky maturitních zkoušek denního a dálkového studia – v denním studiu konalo maturitní
zkoušku 149 žáků a žákyň – k 30. 9. 2016 u maturitní zkoušky neprospěli 3 žáci z ekonomických oborů,
z pedagogických oborů 14 žákyň neuspělo, což je v rámci celé školy 11,4%.
Jazykové vzdělávání na škole Oproti loňskému roku se navýšil počet skupin anglického jazyka (o 5), zůstal
stejný počet skupin francouzského jazyka, opět se snížil počet žáků studujících německý jazyk na 257 (předloni
267, loni 271). Trvá zájem o ruský jazyk (před 5 lety se na škole nevyučoval, loni jej studovalo 109 žáků, letos 108).
Seznámení s úrovní informační a počítačové gramotnosti ve škole.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva č. 56 byly zajištěny jazykové
kurzy pro 2 učitele ve Francii, 2 učitele v Německu, 2 učitele na Maltě, 1 učitele ve Velké Británii (každý
v trvání minimálně 10 pracovních dnů, s výukou cizího jazyka min 40 vyučovacích hodin) a 2 jazykové pobyty
ve Velké Británii a Walesu pro 45 vybraných žáků (minimální délka trvání 5 dní, včetně cesty, s jazykovou
výukou nejméně 9 vyučovacích hodin).
Pokračuje spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek, žáci mají možnost udělat si mezinárodně
uznávané jazykové zkoušky Cambridge English.
Přednesen komentář k ekonomické části a seznámení s výsledky činnosti kontrolních orgánů ve škole.
ad 3.: PaedDr. H. Fechtnerová podala výklad, jak bylo plněno usnesení z minulé schůze ŠR dne 20. 6. 2016.
ad 4.: V diskusi vystoupila pí. Wilke a vyjádřila nespokojenost se situací ve třídě 3PA.
ad 5.: Členové ŠR měli možnost seznámit se 10 dní před schůzí s Výroční zprávou, na schůzi neměli k jejímu
znění žádné připomínky, tak byla Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 schválena.
ad 6. Na závěr bylo přijato usnesení.
Zapsala PaedDr. Hana Fechtnerová
Ověřila PhDr. Eliška Zapletalová

