Zápis z jednání
ŠKOLSKÉ RADY
při Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Jazykové škole
s právem konání státní jazykové zkoušky Beroun
konané dne 20. června 2016 v ředitelně školy
Přítomni:

PaedDr. H. Fechtnerová M. Rosolová, P. Schenk, L. Wilke, PhDr. E. Zapletalová,
Omluveni: Ing. Z. Trejbal. Host – Ing. J. Šturc

Program:

1. Zahájení schůze Školské rady
2. Informace Ing. Šturce o stavu školy
3. Informace PaedDr. Fechtnerové
4. Diskuse
5. Usnesení
6. 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.
Kontroly ČŠI

11. září 2015 – podzimní termín ústních maturitních zkoušek
2.a 4. května 2016 – jarní termín společné části maturitních zkoušek
8. a 10. března 2016 – zaměření na průběžnou pedagogickou praxi v mateřských školách
a školních družinách
– nebyly zjištěny žádné nedostatky

Zapojení školy do projektu spolufinancovaném Evropskou unií, v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost – výzva č. 56 – uskutečněny akce:
Zahraniční jazykový kurz pro učitele – pro 7 osob na 14 dní (VB, SRN, FRA, Malta)
Zahraniční jazykově- vzdělávací pobyt pro žáky – pro 40 – 45 žáků na 9 dní
Stavební úpravy školy
provedena oprava 4 tabulí + instalace nové tabule ve 2. patře na SPgŠ
- HAVÁRIE: poškozená část kanalizační stoky vedoucí ze školní kuchyně a z bazénu, čímž je ohrožen
provoz kuchyně, jídelny a bazénu - žádost na KÚ
- o letních prázdninách:
malování chodby ve 2. patře + kabinetu ZEM, FILOLOGIE + učebny 1.L
úprava nového kabinetu TEV
- ředitel školy na základě výběrového řízení zadal zpracování auditu a projektu na výměnu oken
ad 3.: H. Fechtnerová podala informace:
- uskutečněno slavnostní předávání maturitních vysvědčení na ekonomických i pedagogických oborech
- provedena rekonstrukce internetových stránek – sjednocení grafiky celé školy
- přehled plnění usnesení z minulé schůze
ad 4.: Diskuse
Pí. Wilke se informovala, jak bude zajištěna výuka ANJ po odchodu Bc. Krále
Pí. Rosolová
- pochválila nové internetové stránky školy a ocenila znalosti, které studenti získávají ve škole,
což se projevilo na odborné praxi její dcery.
- upozornila, aby při dnech otevřených dveří byl umožněn vstup do tříd, do jídelny, do
tělocvičny.
- konstatovala, že stravování v jídelně je na dobré úrovni, až na některé přílohy

PhDr. Zapletalová
- ocenila kurz první pomoci pro učitele (absolvovalo 34 pedagogů)
- pochválila uspořádání oslavy Dne učitelů, na niž byly pozvány i cvičné učitelky MŠ a
vychovatelky. Byla to příležitost pro jejich setkání s vedením školy a s vyučujícími SPgŠ.
- zdůraznila, že je potřeba větší propagace jazykové školy, případně nabídka přípravných kurzů
k opravným maturitním zkouškám.
ad 5: Usnesení
Na základě doporučení členů ŠR ředitel školy nebude povolovat od příštího školního roku dřívější
odchody žáků a žákyň z posledních vyučovacích hodin. Pouze ve výjimečných případech, a to na
konci pracovního týdne, když žák či žákyně dojíždějí ze značné vzdálenosti a mají špatné
dopravní spojení.
Ředitel školy - prověří možnosti zlepšení nabídky jazykové školy a situaci v kuchyni.
PaedDr. Fechtnerová zpracuje Výroční zprávu školy do října 2016.
- zajistí, aby se všichni návštěvníci dnů otevřených dveří mohli podívat do učeben.
.
Zapsala PaedDr. Hana Fechtnerová
Ověřila PhDr. Eliška Zapletalová

