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Charakteristika školy :
Škola 1. KŠPA vznikla v roce 1992 v Kladně a pod názvem 1. Kladenská
soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s.r.o. byla rozhodnutím
MŠMT ČR zařazena do sítě škol s účinností od 1. září 1996.
V roce 2005 bylo MŠMT ČR schváleno odloučené pracoviště pro studenty
tříletého dálkového nástavbového studia v Černovicích u Tábora.
Cílem školy je připravit žáky na efektivní práci v široké škále zaměstnání.
Absolventi studijního oboru Podnikatelská administrativa nacházejí
uplatnění nejen v oblasti soukromého podnikání, ale i v akciových
společnostech, společnostech s ručením omezeným, v družstvech, či v oblasti
služeb (cestovní kanceláře, leasingové společnosti aj.).
Absolventi studijního oboru Management cestovního ruchu jsou
připraveni na kvalifikovaný výkon činností spojených s uspokojováním potřeb
účastníků cestovního ruchu (služby zprostředkovací, průvodcovské,
ubytovací, dopravní, lázeňské, v informačních turistických centrech).
Možnosti uplatnění jsou v nejrůznějších zařízeních cestovního ruchu, např.
pracovník cestovní kanceláře, ubytovacího zařízení, rekreačního střediska,
pracovník informačních turistických center, recepční, samostatný podnikatel
v oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních služeb.
Absolventi studijního oboru Informatika v ekonomice jsou připraveni na
činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti užití a tvorby ekonomického
softwaru v různých odvětvích, mohou zastávat funkce středního
managementu z hlediska odborného, např. jako analytik a programátor
ekonomického softwaru, v oblasti hromadného zpracování dat.

Absolventi studijního oboru Veřejnosprávní činnost se velmi dobře
uplatňují v samosprávě obcí, v městských a magistrátních úřadech,
v územních, úředních či jiných orgánech státní správy.
Po složení maturitní zkoušky mohou žáci pokračovat ve studiu na vyšší
odborné škole nebo vysoké škole.
Obsah studia je tvořen všeobecně-vzdělávacími předměty, které jsou nutné
k dosažení střední úrovně vzdělávání, a odbornými předměty, které zaručují
jeho kvalifikovanost a odbornost.
Velký důraz je kladen na výpočetní techniku a práci s počítačem, na výuku
cizích jazyků nejen z hlediska gramatiky a komunikace, ale i z hlediska
obchodního styku a obchodní korespondence. Výuka cizích jazyků je vedena
kvalifikovanými pedagogy jak klasicky, tak pomocí výukových programů na
PC, audio, videotechniky a práce na interaktivních tabulích.
K základním principům školy patří pragmatičnost a praktičnost.
Ke zvýšení praktičnosti využíváme modelové situace, řešení reálných
problémů praktického života, manažerské hry a práci ve fiktivních firmách.
Žáci každoročně absolvují souvislou čtrnáctidenní odbornou praxi.
V souladu s par. 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)
byla s účinností od 21. prosince 2005 zřízena Školská rada.
Ve školním roce 2008 / 2009 spolupracovala škola s Institutem svazu
účetních. Studenti naší školy mohou získat certifikáty dosažené úrovně
znalostí z účetnictví v modulech A, B a C (podle náročnosti).
V letošním školním roce získalo 54 žáků certifikát modulu A a 12 žáků
certifikát modulu B.
V dubnu 2007 obdržela škola certifikát kvality vzdělávacího zařízení EIS
ve stupni CC. Na základě vyhodnocení sledovaných údajů byl v dubnu 2009
zvýšen rating školy do kategoriie CCC, tzn. neustále se zlepšující instituce
s pevným postavením na vzdělávacím trhu.
Tyto certifikáty, které mohou získat i absolventi všech oborů a typů
vzdělávání, pomáhají našim absolventům při uplatňování se na trhu práce
nejen v České republice, ale i ve všech státech Evropské unie.
O udělení certifikace vzdělávacího zařízení byl i v tomto školním roce mezi
studenty denního i dálkového studia zájem.
V dubnu 2009 získala naše škola certifikát o akreditaci testování pro ECDL

(řidičák na PC).
Testování uchazečů bude zahájeno v září 2009. Úspěšní absolventi testování
obdrží certifikát ECDL, který má mezinárodní platnost v rámci států EU.
Žáci školy se zapojují do školních, republikových i mezinárodních soutěží
a projektů. Některé ukázky z práce na projektech či účasti v soutěžích jsou
vyvěšeny na informačních nástěnkách v areálu školy a v učebnách.
Dlouhodobě jsou žáci školy zapojeni do projektů :
„Adopce na dálku“
„ East Meets South“
„ My Place On Earth „
„ Welcome To Our Region „
„ Drugs ForYoung People – Death Or Pleasure ?“
Škola obdržela Certificate Of Participation – participated in the debates and
celebration of the 50th anniversary of the signing of the Treaties of Rome.
Největších úspěchů dosahují žáci naší školy v ekonomicky zaměřených
soutěžích. Ve školní roce 2008/09 již podruhé zvítězili v soutěži Evropský
parlament a jako 1. cenu získali čtyřdenní zájezd do Štrasburku.
Podruhé za sebou se žáci prosadili také v soutěži Business Point, probojovali
se do republikového kola v Brně a obsadili v silné konkurenci čtvrté místo.
Tradičně se žáci školy zapojili do soutěží EuropaNostraSecura,Evropa
a středoškoláci, Poznej kvalitu – vyhraj kvalitu.
Za zmínku stojí realizace projektu žáků 3. ročníku – nákup a prodej
prezervativů. Výtěžek z akce v hodnotě 20 000,- Kč předají žáci v průběhu
školního roku 2009/2010 nadaci Kapky naděje.

2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje
a které jsou zařazeny ve školském rejstříku

Ve školním roce 2008 / 2009 studovali žáci 1. KŠPA s.r.o. Kladno tyto
studijní obory ukončené maturitní zkouškou :
4leté denní studium pro absolventy ZŠ
Podnikatelská administrativa 63 – 41 – M / 030
zaměření : výpočetní technika nebo podnikání
Informatika v ekonomice 63 – 41 – M / 040
Management cestovního ruchu 64 – 42 – M / 040

2leté denní nástavbové studium pro absolventy SOU
Podnikatelská administrativa 63 – 41 – L /512

3leté dálkové nástavbové studium pro absolventy SOU
Podnikatelská administrativa 63 – 41 – L /512

5leté dálkové studium pro absolventy ZŠ
Veřejnosprávní činnost 68 – 43 – M /001

Výuka ve všech studijních oborech probíhala podle učebních dokumentů
schválených MŠMT ČR.
Povinné vyučovací předměty jsou všeobecně-vzdělávací a odborné a tvoří
základ vzdělávání, který je závazný pro splnění profilu absolventa.

Povinně-volitelné předměty mají za cíl prohloubit povinný základ
vzdělávání, prohloubit odbornou orientaci podle předpokládaného
budoucího uplatnění absolventů a podle možností a specifických podmínek
školy.

3. Přehled pracovníků školy
Do údajů o pedagogických pracovnících školy 1. KŠPA s.r.o. Kladno
jsou zařazeni všichni pedagogičtí pracovníci školy, kteří v průběhu
školního roku 2008 / 2009 vykonávali práci bez ohledu na pracovně
-právní vztah, tedy i zaměstnanci, kteří pracovali na základě dohody
o provedení práce nebo na základě dohody o pracovní činnosti.
Pedagogický sbor tvořilo v průběhu školního roku 2008 / 2009
včetně ředitelky školy a zástupce ředitelky školy 27 interních
a 26 externích zaměstnanců. Mezi externí zaměstnance
jsou zahrnuti také vyučující na odloučeném pracovišti v Černovicích
u Tábora.

Složení pedagogického sboru ve školním roce 2008 / 2009 :
ředitelka školy : Mgr. Jarmila Hejtmánková
zástupce ředitelky : Ladislav Hanč
interní zaměstnanci
Martin Bugner
Ing. David Crnovršanin
Mgr. Václav Čermák
Ing. Zuzana Fílová
PhDr. Zdenka Haismanová
Ladislav Hanč
Mgr. Jiří Hejtmánek
Mgr. Jarmila Hejtmánková
Ing. Bc. Jaroslava Horová
Jan Husník
Mgr. Marie Kalušová
Ing. Pavel Klička
Ing. Jiří Liška
Marcela Machalová
Bc. Jitka Maršálková
Mgr. Alena Maršnerová
Mgr. Naděžda Mejtská
Mgr. Magdaléna Míková

kvalifikace
SPŠ Praha
ČZU Praha
PedF Ústí n.L.
VŠCHT Praha
FF UK Praha
SPŠ Kladno
FTVS UK Praha
FF UK Praha
TU Liberec
SOUS Slaný
ZU PedF Plzeň
JUZ Č.Budějovice
ČVUT Praha
Gymnázium
PedF Praha
PedF Brno
FF UK Praha
FTVS Praha

praxe (počet let)
23
4
35
14
11
39
21
23
10
9
13
14
4
10
20
35
19
20

Ing. Ivana Mocová
Mgr. Lenka Múllerová
Miroslava Sedlmajerová
Mgr. Martin Štorek
Alena Šulgánová
Ing. Ivana Švarcová
Ing. Kamila Urbánková
Monika Vaidlová
ThDr. Eva Vymětalová, ThD.

VŠE Praha
PeadF UK Praha
SEŠ Kladno
PedF UK Praha
ISŠ Slaný
VŠE Praha
VŠE Praha
Gymnázium
HTF UK Praha

15
13
14
10
9
12
19
20
6

Ing. Pavel Klička – uvolněn do funkce místostarosty v Libušíně
ThDr. Eva Vymětalová – MD
Externí zaměstnanci :
Ing. Jana Brožková
Mgr. František Dejmek
PhDr. Josef Dolejší
Ing. František Hadrava
Mgr. Josef Hadrava
Ing. Miroslava Hanusová
Marek Hora
Mgr. Luděk Chochola
Mgr. Ludmila Jelínková
Mgr. Iva Jeníčková
Mgr. Bc. Marcela Kokšteinová
Mgr. Petr Kollárik
Věra Kolářská
Mgr. Antonie Kratochvílová
Mgr. Bc. Pavel Kubát
Bc. Miroslav Linhart
Mgr. Otakar Maršák
Ing. Karel Matějů
Bc. Monika Mrázková
Mgr. Jana Nekolová
Mgr. Milan Procházka
Ing. Pavla Rejhonová
Mgr. Barbora Richterová
Ing. Marie Trefilová
Ing. Alena Višňovská
Mgr. Jana Vránová

Struktura pedagogického sboru podle kvalifikace
(interní zaměstnanci)
Ve školním roce 2008 / 2009 tvořilo pedagogický sbor 27 pedagogických
pracovníků (resp. 25 pedagogických pracovníků) pracujících na HPP.
Kvalifikaci splnilo 20 pedagogických pracovníků = 74 %
Kvalifikaci nesplnilo 7 pedagogických pracovníků = 26 %
Z počtu7 pracovníků, kteří nesplňují kvalifikaci, v současné době 3 učitelé
dálkově studují.
Průměrná délka praxe : 16 let
Průměrný věk pedagogického sboru : 43 let

4. Údaje o přijímacím řízení
Přijímání žáků ke vzdělávání žáků ve střední škole probíhalo v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., §59 a 60 a § 83 odst.3.
Počet přijatých žáků podle stavu k 24. srpnu 2009:
4leté denní studium
1 třída

Podnikatelská administrativa 63-41-M / 01
zaměření výpočetní technika nebo podnikání
přihlášeno 30 žáků
přijato
21 žáků
1 třída

Management cestovního ruchu 65-42-M / 02
phlášeno 41 žáků
přijato
22 žáků ( z toho tři žáci přestoupili
i z jiné školy)

3leté dálkové nástavbové studium
3 třídy

Podnikatelská administrativa 63-41-L / 512
přihlášeno 57 žáků
přijato
68 žáků

5leté dálkové studium
1 třída

Veřejnosprávní činnost 68-43-M / 01
přihlášeno 9 žáků
přijato 14 žáků
1 třída

Management cestovního ruchu 65-42-M / 02

přihlášeno 10 žáků
přijato
6 žáků
Přijímací zkoušky se nekonaly. Podmínkou pro přijetí ke studiu bylo
úspěšné ukončení základní školy (u žáků čtyřletého denního studia a pětiletého
dálkového studia) nebo středního odborného učiliště ( u žáků tříletého
dálkového nástavbového studia – doloženo notářsky ověřenou kopií výučního
listu).
S výsledky přijímacího řízení jsou uchazeči o studium nebo jejich zákonní
zástupci seznámeni písemně (rozhodnutí o přijetí) nejpozději do 7 dnů ode dne
konání.
Žáci přijati do prvních ročníků denního a dálkového typu studia se budou
od 1. září 2009 vzdělávat podle školních vzdělávacích programů.

6. Prevence sociálně patologických jevů
Dlouhodobá strategie prevence sociálně patologických jevů
Školní minimální preventivní program vychází z metodického pokynu
k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních (pokyn MŠMT ČR, č.j. 20 006/2007-51).
Školní MMP je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a vychází ze
školní strategie primární prevence. Jeho hlavním cílem je vytvoření a udržení
optimálního sociálního klimatu ve škole.
Na tvorbě a realizaci preventivního programu školy 1. KŠPA Kladno se podílí
nejen celý pedagogický sbor, ale i odborníci a další instituce, které se zabývají
prevencí sociálně patologických jevů.
Koordinaci tvorby a vyhodnocení realizace zajišťuje výchovný poradce školy.
1.KŠPA patří mezi školy, jejíž vedení je demokratické, zaměřené na komunikaci
a klade důraz na propojení teoretických znalostí s praktickými.
Velmi důležitou úlohu zde hraje také podpora zdravého životního stylu.
Informace o sociálně patologických jevech:
Preventivní program je zaměřen zejména na předcházení následujících sociálně
negativních – patologických jevů:
- drogová závislost, alkoholismus, kouření, onemocnění HIV/AIDS a další
infekční nemoci související s užíváním návykových látek
- gambling (patologické hráčství)
- domácí násilí
- týrání a zneužívání dětí, sexuální zneužívání dětí
- poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
- kriminalita, delikvence
- šikana, kyberšikana
- rasismus, xenofobie, vandalismus
Současný stav:
Na základě dlouhodobého pozorování, průzkumu mezi žáky a ze závěrů
pedagogických pracovníků vycházejících z každodenní praxe jsme dospěli
k těmto závěrům:
- pozitivní vztah k cigaretám a tolerantní přístup k alkoholu a lehkým
drogám (u většiny tříd)
- zachycen případ drogové závislosti – řešen léčbou (dobře spolupracující a
komunikující rodiče žáka)
- ojedinělé, ale přesto evidentní problémy dospívajících dívek s poruchami
příjmu potravy

- neprokázané, ale přesto monitorované minimálně neracionální a
afektované jednání v některých rodinách ve vztahu rodič – žák
- velká část žáků přestala vnímat onemocnění HIV/AIDS jako onemocnění
nevyléčitelné a smrtelné – proto považujeme za důležité klást důraz na
zdravý životní styl, sexuální zdrženlivost a ochranu
Míra výskytu těchto jevů však byla ve škole ojedinělá a okamžitě rešena.

Cíle:
Preventivní program 1. KŠPA Kladno si klade za cíl vést žáky ke zdravému
životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému
rozvoji osobnosti.
Z důvodu relativně malého výskytu negativních sociálně patologických jevů
na škole jsou cíle školního preventivního programu střednědobé.
Z hlediska žáků – zvýšení jejich informovanosti a znalostí o problematice
jednotlivých sociálně patologických jevů. Důraz je kladen hlavně na
negativní důsledky jednotlivých sociálně patologických jevů v rámci jedince
i společnosti.
Z hlediska pedagogů a rodičů – rozpoznání a zajištění včasné intervence
v případech domácího násilí, týrání, sexuálního zneužívání, poruchy příjmu
potravy, zvýšit spolupráci při řešení skrytého záškoláctví.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2008 / 2009 absolvovali pedagogičtí pracovníci v rámci
DVPP tyto vzdělávací akce :
srpen 2008 :
Výuka jazykových dovedností
Maturita SUCCESS
říjen 2008 :
Výukové metody ve vyučování odborných předmětů
PHP – skriptovací jazyk I
Aplikace ve vyučování matematiky s využitím ICT
Tvorba ŠVP
listopad 2008 :
Svět financí ve středoškolské matematice
prosinec 2008 :
Účetní závěrka a daňové novinky pro podnikatele
MySQL a jazyk SQL

PHP – skriptovací jazyk II
leden 2009 :
PEK v textových a tabulkových editorech
únor 2009 :
Novela i dani z příjmů
březen 2009 :
Zum neuen Abitur
Relaxace a uvolnění dětí
duben 2009 :
Interaktivní výuka – interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových
materiálů pro ČJ
Certifikace lektorů ECDL
květen 2009 :
Asertivita s vlídnou tváří
červen 2009 :
Seminář k nové maturitě z českého jazyka
Seminář k nové maturitě z anglického jazyka
Seminář k nové maturitě z německého jazyka
Daň z příjmů fyzických osob

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve školním roce 2008 / 2009 absolvovali žáci naší školy tyto akce :
září 2008:
Burza knih a učebních pomůcek
Fotbalový turnaj středních škol ve Slatině
Atletický pohár v Kladně
Evropský den jazyků - Palladium
říjen 2008:
Golfové hřiště v Beřovicích (ve spolupráci s KB Kladno)
Interaktivní komunikační program – řešení studijních a osobních problémů
Evropský parlament – ekonomicky zaměřená soutěž
Národní galerie, Staroměstské náměstí – slohy a styly
Pražský hrad – historie
Florbalový turnaj středních škol ve Stochově – hoši
Florbalový turnaj středních škol ve Stochově - dívky
listopad 2008:
Zájezd do Štrasburku – 1. cena v soutěži Evropský parlament

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism Praha
Středoškolské logické hry v piškvorkách v Rakovníku
Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu -7. ročník soutěže
Okresní soud v Kladně – den otevřených dveří
Celožovotní vzdělávání – prezentace školy v Kladně a Rakovníku
Sportovní turnaj středních škol ve stolním tenise Stochov – hoši
Matematika v orloji
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Výstava Zlato Inků v Praze
Komerční banka v Kladně – exkurze
Azylový dům v Kladně – návštěva
EUROPA SECURA – ekonomicky zaměřená soutěž
prosinec 2008:
Tematicky zaměřený zájezd do Norimberka
Centrum primární prevence – interaktivní seminář pro 1. ročníky / protidrogová
prevence
leden 2009:
Lyžařský a snowboardový kurz v rakouských Alpách
Maturitní plesy
Business Point – finále v Brně – ekonomicky zaměřená soutěž
Tradice a zvyky Židů, Staronová synagoga
Pohled na finanční vývoj – beseda
únor 2009:
Národní muzeum – 1. republika
Svatý Václav- exkurze
březen 2009:
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Prezentace Policie ČR – pro maturanty
Prezentace Cizinecké policie – pro maturanty
Prezentace O2 – pro maturanty
Středoškoláci a Evropa – ekonomicky zaměřená soutěž
duben 2009:
Sportovní turnaj středních škol - Hokejbal proti drogám, okresní kolo
Tematicky zaměřený zájezd do Švýcarska a Lichtenštejnska
Institut Svazu účetních – testování studentů
květen 2009:

Památník národního písemnictví
Zámecká galerie v Kladně- vernisáž exponátů pro handicapované
Sportovní turnaj středních škol –Hokejbal proti drogám, krajské kolo
Jak se žije s handicapem – beseda
Odborné praxe studentů
červen 2009:
Sportovní turnaj středních škol – futsal dívky v Ústí nad Labem
Testování maturitních předmětů – TRENÉR 2009
Školní výlety

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Kontrolní činnost ČŠI byla v 1. KŠPA s.r.o. Kladno provedena ve dnech
23. –24. dubna 2007.

9. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy budou zaslány v požadovaném termínu.

S výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2009/2010 byli seznámeni :
Mgr. Václav Čermák
Ladislav Hanč
Mgr. Jiří Hejtmánek
Ing. Bc. Jaroslava Horová
Bc. Jan Husník
Mgr. Marie Kalušová
Ing. Jiří Liška
Marcela Machalová
Mgr. Magdaléna Míková
Mgr. Lenka Mullerová
Mgr. Martin Štorek
Ing. Ivana Švarcová
Ing. Kamila Urbánková
Monika Vaidlová

V Kladně 21. října 2010

