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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, vvmalém městečku
sem 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
www: stankov@bean.cz, email: 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
Datum účinnosti posledního rozhodnutí 1. 9. 2020
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Údaje o Školské radě
1.4. Složení Školské rady:
Ing. Slavomíra Anderová – předsedkyně Školské rady
Olga Jůnová -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.

Vzledem ke složitosti situace COVID 19 se schůzka Školské rady konala většinou on -lein.
9. 10. 2020 Schválení Výroční zprávy za školní rok 2019/2020 prezenční jednání.
22. 02. 2021 Hodnocení I. pololetí školního roku 2020/2021 on- lein jednání.
28. 06. 2021 Hodnocení přijímacího řízení 2021 a Maturitních zkoušek 2021 on -lein
jednání
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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

SSOŠ, G Bean Staňkov

Kapacita
Počet
Počet
Počet
Počet
součásti uživatelů vlastních cizích pracovníků
celkem uživatelů uživatelů součásti
(žáků)
celkem
350
1
276
0
24

Z toho počet
pedagogůpřepočtený
13

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 2020/2021
Počet

žáků
cel kem
Obor

Z toho
počet
žáků
denní
ho
studia

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

20

20

0

3

6,67

0

18

0

18

3

6,00

0

27

0

27

3

9,00

0

denní
a dálková
79-41-K/41
Gymnázium včetně
IVP
36-56-H/01 Kominík

10
1
15

10
1
15

0

4

2,50

0

0

2

7,5

0

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

185

0

185

10

18,50

0

0

0

0

0

0

0

276

46

230

25

x

0

Celkem
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3.1. Personální zajištění školy – přehled pracovníků školy školní rok 2021/2022
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 – Pedagogická 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
20. Bc. Kateřina Brožová - Pedagogická fakulta Praha

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

24

20

Počet pedag. prac. Průměrná délka
se vzděláním
pedagog. praxe
VŠ / SŠ

19/1

19

Počet pedagog.
prac. splňujících
pedagogickou
způsobilost

19
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4.1.Údaje o přijímacím řízení
Kód oboru

pro školní rok 2021/2022

Název oboru

Počet žáků
přihlášených
celkem

Počet žáků
přijatých
celkem

Počet
tříd

Z toho
víceoborové
třídy

6341M02

Obchodní akademie denní studium

6

6

1

0

79-41K/41

Gymnázium denní studium

3

3

1

0

6441L51

Podnikání DS

12

12

1

0

6441L/51

Podnikání denní

10

10

1

0

6341M02

Obchodní akademie DS

12

12

1

0

7531M01

Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Kominík denní a zkrácené

118

118

5

0

9

9

2

0

3656H01

4.2. Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou školní rok 2020/21
Počet
absolventů
celkem
OA DE 6
PED
81
OA DS 9
G
4
3 DS 6
Celkem 106

Podali
přihlášku na
VŠ
3
12

Podali
přihlášku na
VOŠ
0
0

Podali
přihlášku na
jiný typ školy
0
0

Nepodali
přihlášku na
žádnou školu
3
69

2
4

0
0

0
0

7
0

1
22

0
0

0
0

5
84

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 školní rok 2020/21
Počet
absolventů
celkem
Kominík

Absolventi

Podali
přihlášku na
nástavbové st.
0

8

Podali
přihlášku na
jiný typ školy
0

Nepodali
přihlášku na
žádnou školu
8

5. Výsledky výchovy a vzdělávání
5.1. Prospěch žáků školní rok 2020/21
Prospěch žáků celkem
včetně závěrečných
ročníků
k 31.8. 2021
Prospěli s
vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli

Počet žáků
276

%

85

30,80

191

69,20

0

0
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5.2. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek školní rok 2020/2021
Kód-název oboru

6341M/02
Obchodní
akademie denní
6341M02
Obchodní
akademiedálkové
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
5

Pospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli
ani v září,
nekonali 2020

2

2

1

6

0

6

0

3

3

0

0

13

0

4

9

81

73

5

3

8

4

4

0

MŠMT upravilo vyhláškou organizaci a složení jednitlivých částí maturitní zkoužky a zvláště pak
společné části maturitní zkoušky. Byly stanoveny pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogiky.
Pokud hodnotíme výsledky maturitních zkoušek v roce 2021, musíme vzít v úvahu obtížnou situaci
maturujících studentů i pedagogů vzhledem k pandemii a z toho vyplývající přípravy formou
distančního vyučování. Přes veškeré změny dosáhli absolventi lepších výsledků než v předchozím
roce.
5.3. Chování a docházka žáků
Školní rok 2020/2021 byl specifický vzhledem vývoji pandemické situaci COVID 19.
Od 13. 10. 2021 byla zrušena presenční výuka žáků všech oborů, denní i dálkové formy studia.
Veškerá výuka přešla dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a MŠMT na tzv. distanční výuku.
Škola doplnila veškeré potřebné technické vybavení a tím zkvalitnila tuto formu výuky. Vyučující
při výuce sledoval na obrazovce žáky a žáci vyučujícího.
V prosinci 2020 a v květnu a v červnu 2021 probíhala prezenční výuka u maturitních ročníků.
V květnu 2021 byla zahájena výuka odborného výcviku.
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5.4. Účast žáků v soutěžích
1) Konverzační soutěž v německém jazyce - únor 2021 on-line, okresní kolo
Jiří Veit 3. OA – 2. místo,
2) Krajské kolo „ARS POETICA- Puškynův památník “ duben 2021 on-line
Jan Široký 2. OA
3) Školní kolo dějepisné olympiády – studenti 2. OA, 2. G, listopad 2020

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. Od 13. 10. 2021 byla zahájena distanční výuka všech oborů a forem studia.
Byla poskytována pomoc slabším žáků při distanční výuce.
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.
Velká pozornost je zaměřena na výchovně vzdělávací práci se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.V rámci podpůrných opatření se vyučující systematicky věnují
těmto žákům, 3 žáci úspěšně složili maturitní zkoušku a pokračují ve studiu na vysoké škole
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Účast pedagogických pracovníků na DVP ve školním roce 2020/2021
Školení o dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany- všichni zaměstnanci a žáci školy
Mgr. Jitka Boříková – webinář Legislativní novinky školního roku 2020/2021
10. 11. 2020
workshop on-line Psychohygiena pedagogického pracovníka 3. 11. 2020
workshop on-line Formativní hodnocení v praxi
24. 11. 2020
webinář Specifika ukončení vzdělávání maturitní zkouškou, závěrečnou
zkouškou a absolutoriem v roce 2021
23. 2. 2021
webinář Změny u maturitních a přijímacích zkoušek 25. 3. 2021
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2020/2021
Září 2020
1. září Zahajovací pedagogická rada
2. září slavnostní zahájení školního roku/denní i dálkové studia
Proškolení IZS, Bezpečnosti práce a ochraně zdraví, školní řád,
požární řád, poplachové směrnice, elektronická zařízení, dopravní
předpisy (všechny třídy)
Zahájení vyučování dálkového studia
Sportovní den, poskytování první pomoci a ochrana
obyvatelstva, zdravověda – obecně i prakticky, chování
v mimořádných situacích.
Říjen 2020

Exkurze Úřad práce Domažlice, Živnostenský úřad Domažlice
Přechod na distanční výuku
Podzimní prázdniny
Školská rada
Předškolní a mimošk. pedagogika – dálkové studium – didaktika
plaveckého kurzu

Listopad 2020

Distanční výuka
2. pedagogická rada on-line
Dny otevřených dveří on-line
Školní kolo dějepisné olympiády – 2. ročníky

Prosinec 2020

Informační schůzka rodičů o prospěchu a chování žáků on-line
Distanční výuka
Prezeční výuka – maturitní ročníky
Vánoční prázdniny

Leden 2021
3. pedagogická rada on-line
Distanční výuka
Klasifikační zkoušky za 1. pololetí – dálkové studium on-line
Únor 2021

Pololetní prázdniny
Distanční výuka
Jarní prázdniny
Školská rada on-line
Konverzační soutěž v německém jazyce - únor 2021 on-line, okresní
kolo

Březen 2021

Distanční výuka

Duben 2021

Krajské kolo „ARS POETICA- Puškinův památník “ duben 2021
on-line
4. pedagogická rada – on line
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Distanční výuka

Květen 2021

Přijímací řízení

Distanční výuka
5. pedagogická rada – on line
Maturitní zkoušky – didaktické testy
6. pedagogická rada - on line
Praktická maturitní zkouška
Červen 2021

Prezenční výuka
Maturitní zkoušky – ústní části
7. pedagogická rada
Školská rada
Ukončení školního roku

8. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku (včetně výsledků
inspekce provedené ČŠI)
ČŠI krajský inspektorát Plzeň v tomto školním roce 2020/2021 neprováděl na škole insp
II.
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020
Výkaz zisků a ztrát za rok 2020 – viz. příloha
III. Závěr
Činnost školy v uplynulém školním roce 2020/2021 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.
Průběh školního roku ovlivnil epidemie v COVID 19 v ČR. MŠMT vydalo Závazný pokyn
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. 2021 a to hlavně u oboru
vzdělávání Gymnázium a Předškolní a mimoškolní pedagogika i přesto, že probíhala převážně
distanční forma výuky.
Datum zpracování zprávy:
7. 10. 2021

Datum projednání ve Školské radě
8. 10. 2021
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 2020/2021
Termín konání : 8. 10. 2021
Místo konání : budova školy
Přítomni: Mgr. Jitka Boříková, Ing. Slavomíra Anderová, Olga Jůnová, Ing. Marie Bastlová - řed.
školy

Program:
1. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2020/2021
2. Informace o zahájení školního roku 2020/2021
3. Informace o průběhu a výsledcích maturitních zkoušek 2021 s ohledem na opatření
COVID19
4. Informace o distanční formě výuky ve školním roce 2020/21
Usnesení č.1./2021
Školská rada Soukromé Střední odborné školy a Gymnázia Bean s. r. o. schvaluje
Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2020/2021.
Usnesení č. 2./2021
Školská rada Soukromé Střední odborné školy a Gymnázia Bean, s. r. o. bere na vědomí
informaci o průběhu a výsledku maturitních zkoušek 2021.
Usnesení č. 3./2021
Školská rada Soukromé Střední odborné školy a Gymnázia Bean, s. r. o. bere na vědomí
informaci o průběhu distanční výuky ve školním roce 2020/21.
Zapsala: Olga Jůnová
Ing. Slavomíra Anderová
předsedkyně Školské rady
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