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I. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
1. Charakteristika školy
Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean s.r.o. byla založena svými zřizovateli
RNDr. Karlem Schuhem a Ing. Jiřím Molenem 1. září 1995 ve Staňkově, v malém městečku
se 3 000 obyvatel v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Svou výchovně vzdělávací činnost
zahájila v pronajatých prostorách, které ji poskytlo město Staňkov.
Postupem času se počet žáků školy zvýšil a tyto prostory škole již nevyhovovaly. Její
zřizovatel Bean s.r.o. Praha zakoupil od města Staňkova bývalou budovu základní školy a od
1. 9. 2003 zde byla v adaptované budově zahájena výuka.
Pro absolventy základních škol je to denní a dálková forma studia Obchodní akademie se
zaměřeními jednak na cestovní ruch, diplomatické služby nebo na počítačovou grafiku, pro
absolventy středního vzdělání s výučním listem pak denní a dálková forma nástavbového
studia oboru Podnikání. Svou skladbou oborů škola vhodně doplňuje nabídku veřejných škol
v našem regionu. V dalších létech a po zkvalitnění materiálně technického vybavení školy se
předpokládá i otevření vzdělávacího programu v oboru Gymnázium.
V rámci celoživotního vzdělávání, které je hlavním cílem dlouhodobé koncepce zřizovatele a
školy a především v celoživotním vzdělávání dospělých probíhají na škole v úzké spolupráci s
Úřadem práce v Domažlicích a se Soukromou střední školou a soukromým středním
odborným učilištěm BEAN s.r.o. v Praze rekvalifikační kurzy ve 20-ti oborech. Účastníci
získávají osvědčení o absolvování kurzů. Při splnění stanovených zákonných podmínek a po
složení příslušných zkoušek mohou účastníci získat výuční list. Již 7 let zde ročně získá
potřebné vzdělání nejméně 30 občanů regionu.
Jelikož je škola jednou z mála vzdělávacích institucí v regionu je další formou celoživotního
vzdělávání, kterou se škola zabývá, pořádání různých kurzů především jazykových
(angličtina, němčina), kurzů obsluhy PC, kurzy práce s programy Word, Excel, grafickými
programy (např. pro úpravu fotek apod.), kurzy zaměřené na práci s internetem. Ve spolupráci
s ÚP Domažlice jsou připraveny jsou i výše uvedené kurzy zaměřené pro ženy na mateřské
dovolené, starší občany a pro občany sociálně slabé. Projekty zatím nebyly uskutečněny
z finančních důvodů. Velmi přínosné jsou přípravné kurzy na přijímací řízení žáků základních
škol a přípravné kurzy žáků středních škol pro přijímací řízení na vysoké školy.
Ve školním roce 2009/2010 se začalo vyučovat podle ŠVP Cestovní ruch u oboru vzdělávání
6341M/02 Obchodní akademie. Máme tedy první poznatky z jeho realizace.Od 1. 9. 2012 se
začalo vyučovat podle ŠVP Podnikání u oboru 6441L/51 Podnikání.
Od 1.9. 2013 rozšířila naše škola svou nabídku výukových programů a to o následujícíc
obory: Kominík – tříleté denní studium a jednoleté zkrácené studium.
Od 1. 9. 2017 opět rozšířila naše škola nabídku vzdělávacích programů o obor 75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika – forma čtyřletého a dvouletého dálkového studia.
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Změna zřizovatelů – vlastníků školy.
Dne 11. července 2018 vznikla společnost s ručením omezeným Nová škola BEAN s. r. o.,
sídlo společnosti Trnkova 125, Staňkov I. 345 61 Staňkov. IČO 072 81 307
Jednatelé společnosti jsou Ing. Marie Bastlová a Mgr. Jitka Boříková.
Tato společnost se stala novým zřizovatelem Soukromé Střední odborné školy BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov, IČO 256 30 997
Jednatelé společnosti jsou Ing.Marie Bastlová a Mgr. Jitka Boříková. Den vzniku funkcí je
8. únor 2019.
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1.1. Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s. r. o. , Trnkova 125,
Staňkov
právní forma: společnost s ručením omezeným
Nová škola BEAN s. r. o. IČO 072 81 307
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
změna zřizovatele: od 8. 2. 2019 Nová škola BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
IČO: 256 30 997
IZO ředitelství školy: 110026420, identifikátor právnické osoby 600008924
1.2. Kontakty:
číslo telefonu: 773971 313
e-mailová adresa: stankov@bean.cz, bastlova@bean.cz
ředitelka školy: Ing. Marie Bastlová
zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jitka Boříková

1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol
Datum poslední aktualizace: 1. 9. 2004
Datum vystavení posledního rozhodnutí: 24. 1. 2005
Datum účinnosti posledního rozhodnutí: 1. 9. 2005
Datum účinnosti posledního rozhodnutí: 1. 4. 2006
Datum účinnosti posledního rozhodnutí 1. 9. 2007
Datum vystavení posledního rozhodnutí 9.11.2007
Datum účinnosti posledního rozhodnutí 1.9.2008
Datum účinnosti posledního rozhodnutí 1.9.2009
Datum účinnosti posledního rozhodnutí 1.9. 2012
Datum účinnosti posledního rozhodnutí 13.2.2014
Datum účinnosti posledního rozhodnutí 1. 9. 2017
Datum účinnosti posledního rozhodnutí 18. 4. 2018
Údaje o Školské radě
1.4. Složení Školské rady:
Ing. Slavomíra Anderová – předsedkyně Školské rady
Simona Škampová -zapisovatelka Školské rady
Mgr. Jitka Boříková – člen Školské rady- zástupce zřizovatele
Školská rada jedná dle předem stanovené plánu práce a řeší záležitosti týchající
se vyučovacího i výchovného procesu.
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2.1. Vzdělávací program školy – přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou
zařazeny ve školském rejstříku
obory :
Obor vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie studium denní 4. r. – ŠVP Cestovní ruch
Obor vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie studium dálkové 4. r. – ŠVP Cestovní ruch
Obor vzdělávání 64-41 L/51 Podnikání –studium denní nástavbové 2 r od 1.9. 2012
Obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání – studium dálkové nástavbové 3 r od 1.9. 2012
Obor vzdělávání 36-56-H/01 Kominík - studium denní 3.roky, roční zkrácené studium
Obor vzdělávání 79-41- K/41 Gymnáznim – studium denní
Obor vzdělávání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika dálkové čtyřleté a
dvouleté studium od 1. 9. 2017
2.2. Součásti školy
Název součásti

SOŠ, G Bean Staňkov

Kapacita
Počet
Počet
Počet
Počet
Z toho počet
součásti uživatelů vlastních cizích pracovníků pedagogůcelkem uživatelů uživatelů součásti
přepočtený
(žáků)
celkem
350
1
224
0
16
12

2.3. Výčet okresů, v nichž mají trvalé bydliště žáci školy
Plzeň – jih, Plzeň - sever, Plzeň - město, Klatovy, Domažlice a Tachov
Rokycany, České Budějovice, Strakonice
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2.4. Počet tříd a žáků ve školním roce 2018/2019
Počet

Z toho
počet
žáků
denní
ho
studia

žáků
cel kem
Obor

Z toho
Počet
Počet
tříd
žáků
dálkového
studia

Průměrný
počet žáků
na třídu

Ubytovaní
v DM

63-41-M/02 Obchodní
akademie denní
63-41-M/02 Obchodní
akademie dálková
denní
a večerní
64-41-L/51
Podnikání dálková

25

25

0

4

6,25

0

22

0

22

4

6,75

0

34

0

34

3

11,33

0

denní a dálková
79-41-K/41
Gymnázium IVP

10

10

0

4

2,50

0

36-56-H/01 Kominík

11

11

0

3

3,67

0

75-31-M/01 Předškolní a
mimoškolní pedagogika
64-41-L/51Podnikání

120

120

4

30,00

0

Celkem

2

2

0

1

2

0

224

48

176

23

x

0
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3.1. Personální zajištění školy – přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci:
1.Ing. Marie Bastlová – ředitelka školy, VŠE Praha, DPS VŠE Praha
2.Mgr.Jitka Boříková – zástupce řed. školy, ZČU Filosofická fakulta Plzeň, DPS
3.Mgr. Zdeněk Reitspies- Pedagogická fakulta Plzeň
4.Ing. Helena Jeníková – VŠZ Praha, DPS VŠE Praha
5.Mgr. Eduard Koutenský – UK Právnická fakulta Praha
6 Mgr.Jana Holubová – Pedagogická fakulta Plzeň
7.Mgr. Jaroslava Malzerová – Pedaogická fakulta Plzeň
8 .Mgr. Eva Zvonečková – Pedagogická fakulta Plzeň
9 Mgr. Jana Telerová – Pedagogická fakulta Plzeň
10.Jaroslav Kubica – Stavební prům. škola
11.Mgr. Veronika Bártová - ZČU Filosofická fakulta Plzeň, DPS
12.Mgr.Marie Gruberová – Pedagogická fakulta Plzeň
13. Ing. Slavomíra Anderová – ZČU Plzeň, DPS
14. Ing. Markéta Šabatková - VŠZ Praha
15. Ing Michal Ertl - Vojenská akademie Brno, DPS
16.PhDr. Jarmila Duffková, UK Filosofická fakulta Praha
17.Mgr.Irena Straková - ZČU Pedagogická fakulta Plzeň
18.Mgr. Hana Kozová - ZPČ Pedagogická fakulta Plzeň
19.Mgr. Daniela Strojná - ZPČ Pedagogiká fakulta Plzeň

Nepedagogičtí pracovnici :
1. Radek Bastl– údržba
2. Marie Kouklová– úklid
3. Marie Tauberová – úklid a výdej obědů
4. Lenka Tíchová - výdej obědů
3.2. Údaje o pracovnících
Počet pracovníků
celkem fyzický

Z toho počet
pedagogických prac.
fyzický

Počet pedag.
prac. se
vzděláním
VŠ / SŠ

Průměrná délka
pedagog. praxe

Počet pedagog.
prac. splňujících
pedagogickou
způsobilost

23

19

18

18

19
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4.1.Údaje o přijímacím řízení

pro školní rok 2019/2020

Název oboru

Kód

Počet žáků
přihlášených
celkem

Počet žáků
přijatých
celkem

Počet
tříd

Z toho
víceoborové
třídy

obor
u
6341M02

Obchodní akademie denní studium

11

11

1

0

79-41K/41

Gymnázium denní studium

2

2

1

0

6441L51

Podnikání DS

8

8

1

0

6341M02

Obchodní akademie DS

5

5

1

0

82

82

3

0

12

12

3

0

7531M01 Předškolní a mimošk. Pedagogika
DS
3656H01 Kominík denní a zkrácené

4.2. Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou
Počet
absolventů
celkem
OA
PED
OA DS
G
P DS
Celkem

0
57
2
4
4
67

Podali
přihlášku na
VŠ
0
4
0
3
0
7

Podali
přihlášku na
VOŠ
0
0
0
0
0
0

Podali
přihlášku na
jiný typ školy
0
0
0
0
0
0

Nepodali
přihlášku na
žádnou školu
0
53
2
1
4
60

Absolventi SŠ s maturitní zkouškou plně využívají bohaté nabídky studijních oborů
jednotlivých vysokých škol a to zvláště v Plzeňském kraji a jejich úspěšnost je vysoká.
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4.3. Přehled o absolventech SOU s výučním listem
Počet
absolventů
celkem
Kominík

Absolventi

Podali
přihlášku na
nástavbové st.
0

11

Podali
přihlášku na
jiný typ školy
0

5. Výsledky výchovy a vzdělávání
5.1. Prospěch žáků
Prospěch žáků
celkem včetně
závěrečných ročníků
k 31.8. 2018
Prospěli s
vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli

Počet žáků
224

%

122

54,46

101

45,10

1

0,44

10

Nepodali
přihlášku na
žádnou školu
11

5.2. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek školní rok 2018/2019
Kód-název oboru

6341M/02
Obchodní
akademie denní
6341M02
Obchodní
akademie-dálkové
7941K/41 G denní
6441L/524
Podnikání
dálkové
75-31-M/01
Předškolní a
mimoškolní
pedagogika
36-56-H/01
Kominík

Žáci
konající
zkoušky
celkem
1

Pospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli
ani v září
2017

0

0

1

3

0

2

1

5
7

4
0

0
4

1
3

57

50

7

0

11

8

3

0

V tomto roce byla maturitní zkouška rozdělena na dvě povinné části a to:
společná část z českého jazyka a cizích jazyků nebo matematiky.
Společná část z českého jazyka a cizích jazyků měla tři části: písemný didaktický test,
písemnou práci a ústní zkoušku. Absolvent musel úspěšně složit všechny tři části zkoušky.
Z matematiky se vypracovával pouze didaktický test. Úspěšnost školy v rámci Plzeňského
kraje byla dobrá. Mírné zlepšení se projevilo oproti roku 2018 u písemných prací z českého
jazyka – společná část a u didaktického testu z matematiky.
Pokud hodnotíme výsledky maturitních zkoušek v roce 2019 musíme konstatovat, že byly
průměrné, avšak nastalo značné zlepšení oproti předcházejícím létům a to v profilové části
MZ u odborných předmětů.
Velmi dobré maturitních zkouše byly u oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní
pedagogika, kde byl převážně výsledek prospěl/la s vyznamenáním.
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5.3. Chování a docházka žáků
Počet žáků
celkem

224

Počet vyuč.
hodin –
omluvená
absence

1 096

%

Počet vyuč.
Hodin neomluvená
absence

%

11,72

0

0

Průměr na
žáka

0

Během školního roku 2018/2019 se vyskytovaly pouze drobné přestupky v chování
žáků, které byly řešeny ve spolupráci s rodiči. Chování žáků však lze hodnotit kladně.
V budoucnu je nutné i nadále sledovat docházku žáků a případné problémy okamžitě
řešit ve spolupráci s žáky i rodiči.

5.4. Účast žáků v soutěžích
1) Okresní kolo v zeměpisné soutěži:
Dominik Pajma, Vilém Hrnčíř
2) Okresní kolo soutěže v německém jazyce
Kristýna Zolotukhina
3) Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce
Erich Pross
4) Krajské kolo soutěže v anglickém jazce
Markéta Škantová
5) Krajské kolo „ARS POETICA“ Plzeň, ZČU
Vláda Román, Karel Rozsypal, Erich Pross, Petr Obdržálek, Tereza Antonyová,
Michala Boříková, Vitaliy Havrylyak
6) Celostátní přehlídka 53. ročníku festivalu ARS POETICA – Puškinův památník
v Praze
Vláda Román, Petr Obdržálek, Michala Boříková, Karel Rozsypal, Erich Pross,
Vitaliy Havrylyak
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5.5. Hodnocení výsledků výchovného poradenství
Práce výchovného poradce se zaměřuje na:
- prevenci sociálně patologických jevů
(drogová problematika, šikana, rasová nesnášenlivost,..) forma přednášek a osobních
pohovorů
- řešení problémových situací v průběhu vyučovacího procesu (nevhodné chování, špatný
prospěch, problematické vztahy v kolektivu, osobní problémy studentů,...)
- konzultaci možností pomaturitního studia na vysokých školách, jazykových školách
- sebevzdělávání (samostudium, účast na akcích pořádaných pedagogickým centrem,
pedagogicko psychologickou poradnou,....)
Většina práce výchovného poradce je průběžná. V září byli noví studenti seznámeni s funkcí
výchovného poradce. Během školního roku bylo prospěchově slabým studentům zajištěno
doučování. Bylo řešeno problematické chování v kolektivu. Studenti byli seznámeni jak
reagovat v případě užívání drog v jejich okolí. Ve škole je zavedena schránka důvěry, ale
studenti dávají přednost osobní komunikaci. Své problémy mohou řešit pomocí anonymní
poradny D – kontakt, na kterou mají zajištěné spojení.
Výchovný poradce Mgr. Marie Gruberová se zúčastňuje pravidelných schůzek výchovných
poradců a protidrogových preventistů. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků jsem absolvovala sebe zkušenostní seminář „Prevence sociálně patologických
jevů u dětí a mládeže.
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Účast pedagogických pracovníků na DVP ve školním roce 2018/2019
Ing. Marie Bastlová – EU peníze školám
Mgr. Marie Gruberová – školení Metody moderní výuky německého jazyka
Mgr. Eva Zvonečková- Nová maturita hodnotitel českého jazyka - novinky
Mgr. Veronika Bártová - Nová maturita hodnotitel německého jazyka - novinky
Mgr. Radomíra Bláhová - Nová maturita hodnotitel anglického jazyka - novinky
Mgr. Jitka Boříková – Nová maturita hodnotitel anglického jazyka, hodnotitel českého
jazyka - novinky
školení České školní inspekce
školení GDBR
Ing. Michal Ertl – Nová maturita – maturitní školní komisař doplnění
Školení o dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany- všichni zaměstnanci
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2018/2019
Září 2018
1. září Zahajovací pedagogická rada
4. září slavnostní zahájení školního roku/denní i dálkové studia
Proškolení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, školní řád,
požární řád, poplachové směrnice, elektronická zařízení,
dopravní předpisy (všechny třídy)
Zahájení vyučování dálkového studia
Veletrh cestovního ruchu ITEP Plzeň
Sportovní den, poskytování první pomoci a ochrana
obyvatelstva, zdravověda – obecně i prakticky, chování
v mimořádných situacích.
Říjen 2018

Exkurze Úřad práce Domažlice, Živnostenský úřad Domažlice
Exkurze – Pražský hrad – 100 let československého státu
Tématická exkurze z biologie – dendrologie
Tématická výstava – 100 let od konce 1. světové války a vznik
nové republiky
Podzimní prázdniny
Školská rada
Předškolní a mimošk. pedagogika – dálkové studium – plavecký
kurz

Listopad 2018

Informační schůzka rodičů 4.OA, 4. G
Prezentace školy „Od vzdělání k zaměstnání“ MKS Domažlice
Tématicky zaměřená exkurze – Poznáváme kulturu, památky a
zvyklosti obyvatel sousední země – Rothenburg ob der Tauber –
prohlídka středověkého jádra města s hradem, vánoční trhy
2. pedagogická rada

Prosinec 2018

Informační schůzka rodičů o prospěchu a chování žáků
1. - 3. ročníků
Mikulášská besídka - MŠ Staňkov
Pásmo Vánoce, zvyky, tradice – charitativní akce v Domově
seniorů Černovice - Lusk
Vánoční besídka (všechny třídy školy), spolupráce se ZŠ
Vánoční prázdniny

Leden 2019
3. pedagogická rada společné jednání se školskou radou
Informační schůzka rodičů o prospěchu a chování žáků
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Maturitní ples maturitních ročníků denního a dálkového studia
Klasifikační zkoušky za 1. pololetí – dálkové studium
Únor 2019

Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Literární přednáška – Karel Čapek a Jan Werich
Školská rada

Březen 2019

Divadelní představení – DJKT Plzeň Nové divadlo - Tartuffe
Cvičení v přírodě
Předškolní a mimošk. pedagogika – dálkové studium – turistický
kurz

Duben 2019

Krajské kolo „ARS POETICA“ Plzeň, ZČU
Praktická maturitní zkouška obor Podnikání
Společná písemná část maturitních zkoušek – český jazyk a cizí
jazyk
Obhajoba maturitních písemných prací studentů 4. OA,
4. DOA a předškolní a mimoškolní pedagogiky
4. pedagogická rada
Divadelní představení v H. Týně v anglickém jazyce
Návštěva Dům seniorů Černovice - velikonoční pásmo,
zvyky, tradice – charitativní akce

Květen 2019

Informační schůzka rodičů o prospěchu a chování žáků
1. - 3. ročníků
Společná písemná část maturitních zkoušek český jazyk
- didaktický test, cizí jazyky, matematika
Odborná praxe studentů denního studia
Cvičení – požární poplach žáků a zaměstnanců
Ústní maturitní zkoušky 2017
5. a 6. pedagogická rada

Červen 2019

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Sportovní den, polní den spojený s nácvikem chování
při mimořádných situacích
Charitativní akce
Tématická vycházka s hranými prvky – jak se zachovat
v případě nebezpečné situace a zásady první pomoci v terénu
Slavnostní ukončení školního roku
7. pedagogická rada
Školská rada
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Aktivity školy uspořádané pro veřejnost:
Dny otevřených dveří školy
Stalo již se tradicí pořádání tzv. Dnů otevřených dveří, které škola pořádá vždy v prosinci,
lednu a v únoru. Termíny jsou zveřejněny. Školu navštěvují nejen zájemci o studium
jednotlivých vzdělávacích programů, ale i staňkovská veřejnost. Zájemci o studium včetně
rodičů žáků poznají při návštěvě školní prostředí a především starší generace staňkovské
veřejnosti posoudí změnu budovy školy po celkové rekonstrukci.
Spolupráce s Dětským domovem Staňkov
Oslava Den dětí – Dětský domov Staňkov – organizační zajištění soutěže
Byla navázána nová forma spolupráce mezi naší školou a dětským domovem, která bude
pokračovat i v dalším období při různých společných akcích.
Spolupráce s Mateřskou školou Staňkov
Studenti prvních ročníků pomáhají s přípravou Mikulášské besídky pro děti.
V maskách Mikuláše a čertů nadělují dětem dárky, které připravily učitelky mateřské školy a
samozřejmě i dárky vlastní.
Mateřská škola pravidelně v lednu pořádá Dětský karneval. Studenti naší školy zdobí sál
Lidového domu ve Staňkově a pomáhají při organizaci karnevalu.
Charitativní projekt ŠANCE
Naše škola obdržela poděkování za podporu pracovní a terapeutické dílny Projektu Šance pro
„naše Děti ulice“.
Spolupráce s Domem seniorů v Černovicích
Studenti a členové pěveckého kroužku při naší škole navštívili pod vedením Mgr. Evy
Zvonečkové a PhDr. Jarmily Duffkové Dům seniorů a v rámci charitativní činnosti si
připravili pásmo lidových písní, zvyků a tanců období nejen adventního a vánočního, ale také
i vítání jara a velikonoční tradice.
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Slavnostní předání maturitních vysvědčení
Slavnostní předání maturitních vysvědčení se konalo v sále Lidového domu ve Staňkově
2. června 2019.
Již tradičně bylo slavnostní předávání maturitních vysvědčení zpestřeno hudebním a
pěveckým vystoupení našich studentů. Pěvecké a hudební seskupení LUSK je složeno ze
studentů naší školy.
Tradiční je i vystoupení kroužku STEPU žákyň naší školy.Tento kroužek pracuje pod
vedením Mg. Evy Zvonečkové.
Tato slavnost je přístupná veřejnosti. Pravidelně se slavnostního předávání účastní kromě
absolventů také pedagogický sbor, rodiče, starosta města, zřizovatelé školy a další hosté.

8. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku (včetně výsledků
inspekce provedené ČŠI)
ČŠI krajský inspektorát Plzeň v tomto školním roce 2018/2019 neprováděl na škole inspekci.
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III. Závěr
Činnost školy v uplynulém školním roce 2018/2019 lze hodnotit pozitivně. Podařilo se
doplnit materiální vybavení školy i provést naplánované opravy budovy školy za chodu
vyučování. Škola má materiální vybavení na velmi slušné úrovni.
Rovněž bylo zkvalitněno dosažené vzdělání pedagogických pracovníků. Jsme připraveni a
proškoleni na nové vyučovací metody i na péči o žáky s podpůrnými opatřeními.
Hodnotíme-li průběh školního roku z pohledu prospěchu žáků jednotlivých oborů vzdělávání
a jednotlivých ročníků lze konstatovat mírné zlepšení. Je třeba nadále iniciovat žáky k aktivitě
a to jak v odborných předmětech, tak i ve všeobecně vzdělávacích předmětech.
Můžeme vyjádřit také spokojenost s výsledky maturitních zkoušek r. 2019 a to hlavně u oboru
vzdělávání Gamnázium a Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Datum zpracování zprávy:

Datum projednání v e Školské radě

8. 10. 2019

8. 10. 2019

Ing. Marie Bastlová
ředitelka školy
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Zápis ze schůze č. 1. Školské rady SSOŠ a Gymnázia BEAN, s.r.o.
Trnkova 125 Staňkov

Školní rok 2018/2019
Termín konání : 9. 10. 2019

Místo konání : budova školy
Přítomni: Mgr. Jitka Boříková, Ing. Slavomíra Anderová, Simona Škampová, Ing. Marie
Bastlová - řed. školy

Program:
Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2018/2019
Informace o zahájení školního roku 2019/2020
Informace o průběhu a výsledcích maturitních zkoušek 2018
Informace o aktivitách studentů školy v rámci mimoškolní činnosti ve školním roce
2018/19
5. Informace o technických úpravách provedených v budově školy.
1.
2.
3.
4.

Usnesení č.1./2019
Školská rada Soukromé Střední odborné školy a Gymnázia Bean s. r. o. schvaluje
Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2017/2018
Usnesení č. 2./2019
Školská rada Soukromé Střední odborné školy a Gymnázia Bean, s. r. o. bere na vědomí
informaci o průběhu a výsledku maturitních zkoušek 2019 a o aktivitách mimoškolní
činnosti studentů školy.

Zapsala: Simona Škampová
Ing. Slavomíra Anderová
předsedkyně Školské rady
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