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 2017 v ředitelně školy
Přítomni:

PaedDr. H. Fechtnerová, P. Schenk, PhDr. E. Zapletalová
Omluveni: P. Vychodil a M. Milota. Host – Ing. J. Šturc

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 mírnému zlepšení na všech oborech.
Zapojení školy do projektu spolufinancovaném Evropskou unií - z Evropského sociálního fondu
- Šablony pro SŠ a VOŠ I - Výzva č. 02_16_035 a 02_16_042
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
Výzva má za cíl podporovat vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT,
polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem,
podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů.
Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální
rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a
sdílení zkušeností pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, a
personální podpora škol.
Délka trvání projektu: 24 měsíců
Výše celkových způsobilých výdajů pro naši školu: cca 1.100.000 Kč
Výstup z analýzy potřeb SŠ a VOŠ v rámci projektu P-KAP OP VVV:
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj školy jako centra celoživotního učení
Stavební úpravy ve škole
- provedena oprava venkovní kanalizace u domova mládeže a školní jídelny (vyzděná šachta)
- změna šaten u tělocvičny a bazénu
- o letních prázdninách:
opravy stropů + montáž světel – 4 učebny
malování 5 učeben + kancelář zástupkyně ředitele
stavební opravy kabinet VV ve sklepě
stavební úprava – dělící příčka v šatně u bazénu
malování + stavební opravy ve školní jídelně, v kuchyni a ve sklepě
- ředitel školy na základě výběrového řízení zadal zpracování auditu a projektu na výměnu oken
ad 3.: Informace PaedDr. Fechtnerové:
- na ekonomických i pedagogických oborech opět slavnostně předána maturitní vysvědčení
- 8. června 2017 uspořádán pro celý pedagogický sbor seminář PaedDr. Z. Martínka: Agresivita a šikana
- pedagogy velice pozitivně hodnocen
ad 4.: Diskuse
Příspěvek PhDr. E. Zapletalové:
- hodnocení maturitních zkoušek předsedy maturitních komisí (z jiných škol) na pg. oborech:
průběh a úroveň maturit podobná jako na jiných školách, ale v Berouně oceňovány ročníkové

práce, pedagogické inspirace, publikační činnost některých pedagogů, kreditní systém a
zachování přijímacích zkoušek zaměřených na ověřování schopností. Pozitivně přijímána i
příjemná rodinná atmosféra ve škole.
- systém pedagogické praxe na SPgŠ – průběžná ve 2. a 3. ročníku, souvislá v 1. – 4. ročníku, a
v rámci kreditního systému dobrovolná. Všechny typy praxe probíhají ve školách a školských
zařízeních veřejných, soukromých i církevních, v zařízeních běžného i alternativního typu.
V hodnotících dotaznících cvičné učitelky a vychovatelky oceňují odbornou i morální
připravenost studentek.
- aktuální problémy v předškolním vzdělávání – povinné vzdělávání od 5 let v MŠ, nárok na
místo v MŠ pro každé 4leté dítě od září 2017, 3leté od září 2018, 2leté od září 2020. Probíhá
integrace postižených do skupiny vrstevníků. Budou vyšší nároky na personální zajištění.
- školní parlament – dříve se zaměřoval na to, co studenty trápilo, nyní přešel od kritiky ke
zlepšení klimatu ve škole.
- očekávání vyučujících na pedagogických oborech: přání udržet kvalitu školy, požadavek na
Středočeský kraj a vedení školy, aby byl vytvořen dlouhodobý a střednědobý plán zaměřený na
rozvoj školy.
ad 5: Závěr
Zapsala PaedDr. Hana Fechtnerová, v.r.
Ověřila PhDr. Eliška Zapletalová, v.r.

