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Soukromá škola 1. KŠPA Kladno Vás zve na Dny otevřených dveří, které se uskuteční 23.11. 2009 a
10.1. 2010, vždy od 15. do 17 hodin.
Kladno - Měla jsem v životě štěstí, že jsem se mohla pokusit uskutečnit přání z dětství, jak by škola
mohla vypadat. Něco se podařilo a o něco se s týmem kolegů snažíme. Dalším štěstím v mém životě
je právě možnost pracovat s lidmi, na které se mohu spolehnout, s lidmi, kteří se postupem času stali i
mými přáteli. Není mnoho cennějšího v dnešní době, než si plnit své sny dětství a mít dobré lidi kolem,
snad je to i na naší škole vidět a za to vše děkuji.
Ing. Hana Semeráková, zřizovatelka Nový školní rok je v plném běhu a žáci devátých tříd společně se
svými rodiči řeší otázku „co dál“. Je jasné, že většina z nich chce pokračovat ve studiu na střední
škole, protože doba si maturanty prostě žádá. Nabídek studijních oborů je dostatek, zbývá tedy vybrat
jen ten, který je pro budoucího studenta nejzajímavější, který bude i příslibem získání dobrého
pracovního uplatnění nebo dalšího studia na vysoké škole.
Škola 1. KŠPA Kladno nabízí uchazečům o denní i dálkový typ studia maturitní obory
Podnikatelská administrativa se zaměřením na výpočetní techniku nebo podnikání, Management
cestovního ruchu, Informatika v ekonomice, Veřejnosprávní činnost a Ekonomické lyceum.
Školu vždy dělají z velké části učitelé. Máme velké štěstí, že za sedmnáct let činnosti se nám
podařilo vytvořit velmi dobře spolupracující kolektiv, který žáky podporuje v rámci školní i mimoškolní
činnosti. Kvalita výchovně vzdělávacího procesu je zpestřována školními, republikovými i
mezinárodními soutěžemi a projekty, sportovními kurzy a turnaji, exkurzemi, zahraničními zájezdy.
Jako vítězi celostátní soutěže se žáci dvakrát podívali do Štrasburku, zasedali v Evropském
parlamentu.
Jsme zapojeni do projektu Adopce na dálku, účastníme se soutěží BusinessPoint, EuropaNostra,
Evropa a středoškoláci, mezinárodních projektů zaměřených na partnerství škol. Žáci mohou pro lepší
možnost budoucího uplatnění na trhu práce získat v naší škole certifikáty IES (certifikace vzdělávacího
zařízení), certifikaci z účetnictví ISU, certifikaci z oblasti výpočetní techniky ECDL, mohou se připravit
na složení státní zkoušky ze psaní na počítači. Našim studentům se snažíme poskytovat co nejlepší
přípravu pro vstup do profesního i soukromého života. Mgr. Jarmila Hejtmánková, ředitelka školy
Velmi ráda jsem přivítala iniciativu našich žáků - napsat několik řádků o své škole. Tady jsou
příspěvky některých z nich:
„Mám - li povídat o 1. KŠPA, mám jasný pohled. Když nadešel první den v nové škole, měla
jsem zvláštní pocit. Když jsem našla svoji třídu, byla jsem mile překvapena. Děvčata mě skvěle
přivítala a já jsem cítila, že všechno bude v pohodě. Teď jsme ve druháku a máme skvělou partu.
Často jezdíme na exkurze -studujeme cestovní ruch. Co mě velice překvapilo, byl styl výuky - nebylo
to klasické odříkávání látky, ale konverzace o tématu, zajímavosti. Na některé hodiny si připravujeme
vlastní prezentaci, referáty, plakáty, které samy vyrábíme. Musím říct, že s výběrem mé střední školy
jsem opravdu spokojená a k mému údivu mě i baví se do hodin připravovat.“
Nikola Kalousová, 2C, Management cestovního ruchu
„Škola, kterou navštěvuji, je vhodná pro schopné a cílevědomé studenty. Vyučuje se zde
několik studijních oborů, takže se každý může rozhodnout podle toho, který je pro něj nejvhodnější.
Záleží na každém, jakou formu studia si vybere, protože je zde možné studovat denní, nástavbové i
dálkové studium. Za sebe mohu říct, že jsem zde spokojená. Vyhovuje mi přátelský přístup učitelů,
dobrá komunikace, školní akce anebo třeba i to, že se denně učíme maximálně 7 hodin. Škola se dá
zvládnout, pokud o učivo jevíte zájem a máte trochu snahy.“ Barbora Bozděchová, 2C, Management
cestovního ruchu „Z mého pohledu je tato škola zajímavá pro snaživé a podnikavé studenty. Každý
mámožnost zvolit si obor podle toho, co by chtěl v budoucnu dělat. Naše škola mně vyhovuje, líbí se
mi tu dobrý přístup učitelů i některé vyučovací hodiny, které nám učitelé zpříjemňují různými aktivitami.
Myslím si, že nejdůležitější je dobrý vztah mezi studenty a vyučujícími. Jsme tu všichni jako jedna
velká rodina.“
Barbora Nagyová, 2C, Management cestovního ruchu
„Když jsem se v patnácti letech rozhodoval, co dál, 1. KŠPA pro mě byla jasná volba. Myslím
si, že škola má studenta bavit a ne ho jen trápit domácími úkoly. Škola má především připravit

studenta do života, budoucí práce. V případě potřeby pohovořit třeba o soukromých problémech, o
rodině. Proto říkám -v 1. KŠPA jsme jedna velká rodina. Těšíme se na vás, budoucí spolužáci!“
Tomáš Trojanec, 2B, Informatika v ekonomice
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