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1. Základní údaje o škole
Název : 1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s.r.o.
Sídlo : Holandská 2531, 272 01 Kladno
Zřizovatel : Ing. Hana Skallová
Vedení školy : Mgr. Jarmila Hejtmánková – ředitelka
Ladislav Hanč – zástupce ředitelky
Adresa pro dálkový přístup : kladno@1kspa.cz
Webové stránky školy : www. 1kspa. cz
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
i na další vysokoškolské a celoživotní vzdělávání .
Absolventi studijního oboru Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
(dobíhající Podnikatelská administrativa 63-41-M/030) se uplatní zejména
v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně
podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních
forem a v ostatních organizacích počínaje vysoce kvalifikovanou asistentkou
/ asistentem podnikatele přes prokuristu malé či střední firmy až po práci
samostatného podnikatele nebo odborníka v oblasti užívání výpočetní
techniky.
Absolventi studijního oboru Cestovní ruch 65-42-M/02 (dobíhající
Management cestovního ruchu 64-42-M/040) 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 Informační technologie 18-20-M/01
(dobíhající Informatika v ekonomice 63-41-M/040) jsou připraveni na
činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti tvorby a užití 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 apod.
Absolventi studijního oboru Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
(dobíhající Veřejnosprávní činnost 68-43-M/001) disponují kompetencemi
zejména pro činnost referenta státní správy, samosprávy na obecních,
městských či magistrátních úřadech. Uplatní se na úřadech práce,
v advokacii, soudnictví, celní správě, v oblasti hospodaření s majetkem obce,
umí vést evidenci podle závazně platných předpisů, agendu správních a
samosprávních komisí.
Studijní obor Ekonomické lyceum 78-42-M/02 se zatím nepodařil
z důvodu nízkého počtu uchazečů otevřít.
Absolventi nástavbového studia studijního oboru zpracovaného podle RVP
a vyučovaného od 1. 10. 2010 Podnikání 64-41-L/51 (dobíhající
Podnikatelská administrativa 63-41-L/512) se uplatní zejména v profesích
zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a
administrativních činností. Jsou schopni používat jeden cizí jazyk v rámci
písemné i ústní profesní komunikace, ovládají programové vybavení PC,
efektivně využívají práci s internetem, orientují se v základních právních
úkonech, ve znalostech vedení účetnictví klasického i účetního softwaru.
Po složení maturitní zkoušky mohou žáci pokračovat ve studiu na vyšší
odborné 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, práce na interaktivních
tabulích, projekty, modelovými situacemi.
Ve školním roce 2011/12 se nepodařilo zajistit pravidelné týdenní jazykové
semináře z angličtiny s rodilým mluvčím jako v loňském roce.
O pokračování těchto seminářů bude škola znovu usilovat ve školním roce
2012/13.
K základním principům školy patří pragmatičnost a praktičnost.

Ke zvýšení praktičnosti využíváme zejména modelové situace, projektové
vyučování, řešení reálných problémů praktického života, práci ve fiktivních
firmách.
Žáci každoročně absolvují souvislou čtrnáctidenní odbornou praxi zejména
ve spolupracujících firmách a institucích.
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 2011 / 2012 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 15 žáků certifikát modulu A.
V dubnu 2007 obdržela škola certifikát kvality vzdělávacího zařízení EIS
ve stupni CC. Na základě vyhodnocení sledovaných údajů byl v květnu 2012
interně zvýšen rating školy do kategorie 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.
V dubnu 2009 získala naše škola certifikát o akreditaci testování pro ECDL
(řidičák na PC).
Testování se ve školním roce 2011/12 zúčastnilo:
certifikát získalo 5 studentů denního typu studia
21 žáků - ukončení 4 modulů ze 7, denní typ studia
10 žáků – ukončení 2 modulů ze 7, dálkový typ studia
1 žák - ukončil 4 moduly ze 7, dálkový typ studia
3 žáci ukončili všech 7 modulů
Celkem se certifikace v různých modulech účastnilo 40 žáků školy.
Úspěšní absolventi testování obdrželi certifikát ECDL, který má mezinárodní
platnost v rámci států Evropské unie.
Žáci školy se zapojují do školních, republikových i mezinárodních soutěží
a projektů. Některé ukázky z práce žáků na projektech či z účasti v soutěžích
jsou vyvěšeny na informačních nástěnkách v areálu školy, v učebnách nebo
na webu školy.
Dlouhodobě jsou žáci školy zapojeni do projektů :

EUROPEUM SECURA
RECYKLOHRANÍ
ADOPCE NA DÁLKU
DEN JAZYKŮ
EVROPA A STŘEDOŠKOLÁCI
Největších úspěchů dosahují žáci naší školy v ekonomicky zaměřených
soutěžích a v letošním roce i v soutěžích jazykových (angličtina) .
Popáté za sebou se žáci prosadili v soutěži Business Point, postoupili
se svými projekty do republikového kola v Brně, kde se dvěma soutěžními týmy
důstojně reprezentovali naši školu.
V letošním školním roce se poprvé vyučoval ve studijním oboru Ekonomika
a podnikání předmět Fiktivní firma. Žáci si vytvořili fiktivní firmu „Vinotéka
U Myšky, s.r.o.“, se kterou se účastnili 18. ročníku Veletrhu EFKO Písek.
V rámci tohoto veletrhu obsadili 2. místo za Nejlepší prezentaci FIFI a 2. místo
za Nejlepší stánek FIFI.
V krajském kole soutěže Prezentiáda obsadili žáci naší školy se svým
projektem Finanční gramotnost 2. místo.
V rámci jazykových soutěží obsadili žáci naší školy 4. místo v okresním kole
Olympiády v anglickém jazyce a 2. a 4. místo v soutěži O výměnný pobyt v
USA vyhlašované každoročně Magistrátem města Kladna.
Motivace ke zvyšování znalostí a dovedností v cizích jazycích je
podporována zejména tematicky zaměřenými zájezdy do anglicky a německy
mluvících zemí. V letošním školním roce navštívili žáci naší školy jižní Anglii,
Londýn, Belgii, Brusel, Drážďany a Vídeň.
Nedostatkem bylo zajištění rodilého mluvčího.
Ve školním roce 2011/20 pokračovaly Manažerské semináře, na které jsou
zváni významní podnikatelé a osobnosti zejména kladenského regionu. Mezi
nejzajímavější patřily semináře s vrcholným představitelem ČEZu Ing. Jiřím
Postolkou.
Tradičně žáci školy pracovali na školních projektech, např. ekologických,
ekonomicko geografických, jazykových.

Ve školním roce 2011/12 pokračovala spolupráce naší školy s Českým učením
technickým - Podnikatelskou fakultou v Brně a s Vysokou školou evropských
a regionálních studií o.p.s. v Českých Budějovicích.
Dlouhodobě škola spolupracuje s Fakultou sociálně ekonomickou UJEP v Ústí
nad Labem a UJAK Praha.
Od ledna 2012 spolupracujeme s ČZU Praha Suchdol na projektech v rámci
OPVK :
Rozvoj podnikatelských znalostí
- informační a finanční gramotnost, OPVK 1.1
Podpora moderních forem výuky na SŠ
- využití ICT ve výuce, OPVK 1.3
Rozvoj zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků SŠ
- inovativní formy spolupráce s využitím moderních technologií,
OPVK 1.1
Nově byla na podzim 2011 navázána spolupráce s Emerald cultural institute
v irském Dublinu. Spolupráce by měla spočívat zejména v dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků a žáků škol 1. KŠPA v anglickém jazyce a ve
výměnných pobytech žáků.
1. KŠPA je členem: SSŠČMS, ICU, ECDL, IES, eTwinning, CEFIF, Moodle.
Autoevaluace školy je realizována zejména prostřednictvím výročních zpráv,
kontrolní činností ČŠI, hospitacemi, dotazníkovým šetřením, anketami,
setkáními s třídními dvojkami, školskou radou, poradami vedení škol a
pedagogickými radami.
V listopadu školního roku 2011/12 získala zřizovatelka školy
Ing. Hana Skallová ocenění v prestižní soutěži českých podnikatelek.
S kladenskou školou 1. KŠPA Kladno obsadila Ing. Hana Skallová
v silné konkurenci téměř devítitisíc firem 3. místo v kategorii středních
firem.
V květnu 2012 se u příležitosti 20. výročí založení 1. KŠPA Kladno konala
slavnostní gardenparty s mnoha významnými hosty, představiteli
Magistrátu města Kladno a veřejného života. Mezi hosty byli současní i
mnoho bývalých kolegů – pedagogů a samozřejmě žáci i absolventi školy.
K této významné události byl vydán Almanach vzpomínek.

2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje
a které jsou zařazeny ve školském rejstříku
Ve školním roce 2011 / 2012 studovali žáci 1. KŠPA s.r.o. Kladno
tyto studijní obory ukončené maturitní zkouškou :
4leté denní studium pro absolventy ZŠ
Ekonomika a podnikání 63 – 41 – M / 01, od 1. 9. 2009
ŠVP – Podnikatelská administrativa zaměření výpočetní technika
ŠVP – Podnikatelská administrativa zaměření podnikání
Cestovní ruch 65 – 42 – M / 02, od 1. 9. 2009
ŠVP – Management cestovního ruchu
Informační technologie 18-20-M/01, od 1. 9. 2011
dobíhající:

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

3leté dálkové nástavbové studium pro absolventy SOU
Podnikání 64 – 41 – L / 51, od 1. 10. 2010
ŠVP – Podnikatelská administrativa
dobíhající:

Podnikatelská administrativa 63 – 41 – L /512

5leté dálkové studium pro absolventy ZŠ
Veřejnosprávní činnost 68 – 43 – M / 01, od 1. 9. 2009
dobíhající:

Veřejnosprávní činnost 68 – 43 – M /001

Cestovní ruch 65 – 42 – M 02, od 1. 9. 2009
ŠVP – Management cestovního ruchu
Informační technologie 18-20-M/01, od 1. 9. 2010

Výuka ve všech studijních oborech probíhá podle ŠVP vypracovaných
podle příslušných RVP a schválených ředitelkou školy a školskou radou
a u dobíhajících studijních oborů 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. Žáci mají
možnost volitelných předmětů.

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 2011 / 2012 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 2011 / 2012
včetně zřizovatelky, jednatele, ředitelky a zástupce ředitelky školy
17 interních a 21 externích zaměstnanců.
Mezi externí zaměstnance jsou zahrnuti také vyučující z odloučeného
pracoviště v Černovicích u Tábora.

Složení pedagogického sboru ve školním roce 2011 / 2012 :
zřizovatelka školy: Ing. Hana Skallová
jednatel školy: Mgr. Vladimír Skalla
ředitelka školy : Mgr. Jarmila Hejtmánková
zástupce ředitelky : Ladislav Hanč
interní zaměstnanci
Mgr. Václav Čermák
Ladislav Hanč
Mgr. Jarmila Hejtmánková
Ing. Bc. Jaroslava Horová
Ipserová Kateřina, DiS
Mgr. Marie Kalušová
Marcela Machalová
Bc. Jitka Maršálková
Mgr. Magdaléna Míková
Mgr. Lenka Müllerová
Mgr. Martin Štorek
Ing. Ivana Švarcová
Ing. Kamila Urbánková
Monika Vaidlová
ThDr. Eva Vymětalová, ThD.

kvalifikace
PedF Ústí n.L.
SPŠ Kladno
FF UK Praha
TU Liberec
VOŠ Kladno
ZU PedF Plzeň
Gymnázium
PedF Praha
FTVS Praha
PeadF UK Praha
PedF UK Praha
VŠE Praha
VŠE Praha
Gymnázium
HTF UK Praha

praxe (počet let)
38
42
26
13
10
16
13
23
23
16
13
15
22
23
9

Externí zaměstnanci :
Mgr. František Dejmek
PhDr. Josef Dolejší
Ing. František Hadrava
Mgr. Josef Hadrava
Ing. Miroslava Hanusová
Mgr. Luděk Chochola
Mgr. Ludmila Jelínková
Mgr. Iva Jeníčková
Mgr. Bc. Marcela Kokšteinová
RNDr. Naděžda Končelíková – denní studium
Mgr. Miroslav Linhart
Mgr. Otakar Maršák
Ing. Karel Matějů
Ing. Ivana Mocová
Mgr. Milan Procházka
Mgr. Barbora Richterová
Miroslava Sedlmajerová
Mgr. Leona Stejskalová
Alena Šulgánová
Ing. Marie Trefilová
Mgr. Jana Vránová

Struktura pedagogického sboru podle kvalifikace
(interní zaměstnanci)
Ve školním roce 2011 / 2012 tvořilo pedagogický sbor na denním typu
studia 17 pedagogických pracovníků.
Kvalifikaci splnilo 70% pedagogických pracovníků.
Kvalifikaci nesplnilo 30% pedagogických pracovníků.
Z počtu pracovníků, kteří nesplňují kvalifikaci, v současné době jedna
učitelka dálkově studuje.
Průměrná délka praxe : 20 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 31. srpnu 2012:
4leté denní studium

Cestovní ruch 65-42-M / 02
přihlášeno k 15. březnu 2012
přijato k 31. srpnu 2012

16 žáků
10 žáků

Informační technologie 18-20-M/01
přihlášeno k 15. březnu 2012
přijato k 31. srpnu 2012

9 žáků
4 žáci

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
přihlášeno k 15. březnu 2012
přijato k 31. srpnu 2012

23 žáků
23 žáků

2leté denní nástavbové studium

Podnikání 64-41-L / 51
přihlášeno ke 30. březnu 2012
přijato k 31. srpnu 2012

8 žáků
9 žáků

3leté dálkové nástavbové studium

Podnikání 64-41-L / 51
přijato k 31. srpnu 2012

18 žáků

5leté dálkové studium

Veřejnosprávní činnost 68-43-M / 01
přijato k 31. srpnu 2012

12 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 dvouletého
denního a tříletého dálkového nástavbového studia – doloženo notářsky
ověřenou kopií výučního listu ).
S výsledky přijímacího řízení jsou zletilí uchazeči o studium nebo jejich
zákonní zástupci informováni po ukončení přijímacího řízení, kdy obdrží
Rozhodnutí o přijetí. Výsledky jsou zveřejněny na webu školy pod registračním
číslem přihlášených uchazečů o studium.
Žáci prvních ročníků denního a dálkového typu studia se od 1. září 2009
vzdělávají podle ŠVP, žáci nástavbového studia se podle ŠVP vzdělávají
od 1. 10. 2010.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání včetně výsledků
maturitních zkoušek
(viz přiložené tabulky podle stavu k 31. srpnu 2012)

6. Prevence sociálně patologických jevů
Dlouhodobá strategie prevence sociálně patologických jevů
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).
MMP je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a vychází ze
školní strategie primární prevence. Jeho hlavním cílem je předcházení sociálně
patologickým jevů prevencí a udržování 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 vážné drogové závislosti – řešen vyloučením ze studia
- 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 byla okamžitě
řešena.

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 znalosti 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, zvýšení spolupráce při řešení skrytého záškoláctví.

Ve školním roce 2011/2012 bylo uděleno:
pochvala
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování a podmínečné vyloučení
vyloučení ze studia

51
34
26
11
17
2

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Ve školním roce 2011 / 2012 absolvovali pedagogičtí pracovníci
následující školení, semináře a vzdělávací programy:
září 2011:
EU – peníze školám (podpora 1.5) Praha
Jazykový seminář z ruského jazyka a manažerský seminář Brno
listopad 2011:
workshop EU – peníze školám NIDV Praha
školení k novým maturitám Praha
seminář pro učitele fiktivní firmy Praha
prosinec 2011:
výuka ve fiktivní firmě Praha
únor 2012:
metodika e-learningového vzdělávacího programu Praha
informační seminář zapojení do projektů OPVK 1.3 Praha
březen 2012:
semináře a certifikace hodnotitelů ústní zkoušky z ČJL a RJ Praha
veletrh informačních a komunikačních technologií Hannover
rozvoj podnikatelských znalostí, informační a finanční gramotnost Praha
podpora moderních forem výuky na SŠ, využití ICT ve výuce Praha
kompletní řešení interaktivní výuky Neratovice
účetnictví ve fiktivní firmě
duben 2012:
účetnictví ve fiktivní firmě Praha
květen 2012:
OPVK 1.1 - Podnikání do škol Praha
červen 2012:
OPVK 1.1 - Podnikání do škol Praha
DVPP je limitováno finančními prostředky a přebujelou administrativou
pedagogických pracovníků.

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve školním roce 2011 / 2012 absolvovali žáci naší školy tyto akce :
září 2011:
Adaptační den 1. ročníků – Lanové centrum Kladno
Manažerský a jazykový seminář anglického jazyka pro finalisty BusinessPointu
Brno
Veletržní palác – Umění 20. a 21. století
Projektový den „Drogy – cesta k HIV“
říjen 2011:
Sportovní soutěž v in-line bruslích Benátky n. Jizerou
Česká národní banka Praha
Poznávací zájezd do jižní Anglie, Londýna, Belgie
Parník Praha – setkání výchovných poradců
Prezentace celoživotního vzdělávání v Kladně a v Berouně
Přespolní běh Kladno
Poslanecká sněmovna Praha
Sportovní turnaj ve fotbale hochů Slatina
Pivovar Staropramen
Okresní soud Kladno
Veletrh práce na Výstavišti v Letňanech
Setkání s ÚP a PPP Kladno
listopad 2011:
Muzeum komunismu Praha
Planeta Země 3000 - Čína
Projektový den / ekonomie a geografie
Den otevřených dveří
Filmové představení
Testování SCIO – maturitní trénink
Regionální deník Praha
Prezentace na ZŠ
Finanční sbírka „Červená stužka“ (HIV)
Prezentace celoživotního vzdělávání v Rakovníku
prosinec 2011:
Tematicky zaměřený zájezd do Drážďan
Vánoční turnaj ve florbalu a sálové kopané
Okresní soud Kladno
Den otevřených dveří

Manažerský seminář / ČEZ
Průvodcovský den po Praze - projekt
leden 2012:
Business Point – marketingové hříchy
Maturitní ples
Den otevřených dveří
Filmové představení
Hotel Mandarine Praha
Veletrh fiktivníchfirem v Holešovicích
únor 2012:
Den otevřených dveří
březen 2012:
Certifikace účetnictví
Den otevřených dveří
Jobs Expo mezinárodní veletrh pracovních příležitostí Veletržní palác
Úřad práce v Kladně – beseda
Testování ECDL
Židovské muzeum Praha
Kladno za protektorátu Čechy a Morava – Sládečkovo muzeum
Prezentiáda – soutěž ve finanční gramotnosti v Praze
duben 2012:
Filmové představení
Muzeum Karlova mostu
Turnaj ve florbalu hochů
Testování ECDL
květen 2012:
Testování ICU
Gardenparty ke 20. Výročí založení 1. KŠPA Kladno
Odborné praxe studentů
červen 2012:
Filmové představení
Školní výlety
Testování ECDL
Testování ICU

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
ČŠI
Kontrolní činnost ČŠI byla v 1. KŠPA s.r.o. Kladno provedena ve dnech
18. –21. října 2010.

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

S výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2011/2012 byli seznámeni:
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