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VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ředitel Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Kladno s. r. o. v souladu s § 60
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a § 2 a násl. vyhl. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje první kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2022/2023
do následujících studijních oborů:
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01, čtyřleté denní a distanční studium
zaměření: podnikání, management sportu
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

30

Cestovní ruch 65-42-M/02, čtyřleté denní studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

30

Informační technologie 18-20-M/01, čtyřleté denní studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

30

Grafický design 82-41-M/05, čtyřleté denní studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

30

Průmyslový design 82-41-M/04, čtyřleté denní studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

30

Cestovní ruch 65-42-M/02, čtyřleté dálkové studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

30

Informační technologie 18-20-M/01, čtyřleté dálkové studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

30

Podnikání 64-41-L/51, tříleté dálkové nástavbové studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

100

V Kladně dne 18.10.2021
Mgr. Vladimír Skalla, v.r.
ředitel školy

Asociované školy:

1. KŠPA Praha, s. r. o.
1. KŠPA Litoměřice, s. r. o.

Chabařovická 1125/4
Máchovy schody 4/13

182 00 Praha 8
412 01 Litoměřice

tel.: 281 863 044
tel.: 416 733 678
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1.KOLO
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023
do prvních ročníků čtyřletého studia
Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v 1.kole přijímacího
řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání.
Ředitel Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Kladno s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodl,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2022/2023

se koná z českého jazyka a matematiky.
Uchazeči na studijní obor:
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01, zaměření: podnikání, management sportu, (čtyřleté denní
studium),
Cestovní ruch 65-42-M/02 (čtyřleté denní studium),
Informační technologie 18-20-M/01 (čtyřleté denní studium)
budou v přijímacím řízení hodnoceni podle:
V rámci přijímacího řízení je možné získat 160 bodů:
1.
2.
3.

za výsledky JPZ – kritérium č.1
za výsledky předchozího vzdělávání – kritérium č.2
za další skutečnosti – kritérium č.3

maximální počet bodu 100,
maximální počet bodů 50,
maximální počet bodů 10.

Kritérium č. 1 – Hodnocení výsledků JPZ
Uchazeč koná písemný test z matematiky a českého jazyka. Maximální počet bodů z každého
testu je 50.
Maximální počet bodu je 100.
Kritérium č.2 – Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání
Průměrný prospěch v 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ zaokrouhlený na 2
desetinná místa. Maximální počet bodů 50.
(Příklad výpočtu: 1,44 +1,25=2,69/2=1,35 uchazeč obdrží 40 bodů za kritérium č.2
Průměrný prospěch je ohodnocen body takto:
Asociované školy:

1. KŠPA Praha, s. r. o.
1. KŠPA Litoměřice, s. r. o.
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Průměr
do 1,19
od 1,20 do 1,39
od 1,40 do 1,59
od 1,60 do 1,89
od 1,90 do 2,19
od 2,20

Počet bodů
50
40
30
20
10
0

V žádném ze sledovaných ročníků nesmí být uchazeč hodnocen známkou 5.
Kritérium č. 3 Hodnocení dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti
a zájmy uchazeče
Hodnotí se umístění na prvních třech místech v okresním nebo vyšším kole olympiád popř.
umístění na prvních třech místech soutěží.
Doklad o účasti stvrzený razítkem ZŠ a podpisem ředitele školy odevzdá uchazeč zároveň
s přihláškou. Účast nebo dosažené umístění se dokládá neověřenou kopií výsledkové listiny
nebo diplomu.
Uchazeč obdrží za kritérium č. 3 maximálně 10 bodů.
Určení výsledků přijímacího řízení
Celkový bodový zisk uchazeče je určen součtem bodů získaných ve třech uvedených kritériích.
Výsledková listina určující celkové pořadí je tvořena uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací
zkoušku (dle kritéria č. 1), řazenými sestupně podle celkového bodového zisku.
Kritéria pro rovnost bodů
Při rovnosti celkového počtu bodů dvou a více uchazečů se výše v celkovém pořadí umístí
uchazeč, který má:
1.
2.
3.
4.

vyšší počet bodů za prospěch z předchozího vzdělávání (kritérium č. 2);
vyšší počet bodů získaných v testech z matematiky (kritérium č. 1);
vyšší počet bodů získaných v testech z českého jazyka (kritérium č. 1);
nižší součet klasifikace prospěchu z českého jazyka a matematiky v obou hodnocených
pololetích.

Kritéria se použijí v uvedeném pořadí.

Žáci se specifickými poruchami učení
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Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky, musí k přihlášce
přiložit doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro
nezbytné úpravy přijímacího řízení. Tuto zprávu je třeba doručit střední škole nejpozději do 1.
března 2019. Uchazečům s doloženým posudkem o specifických poruchách učení budou
uzpůsobeny podmínky konání zkoušek v souladu s doporučením poradenského zařízení.
Cizincům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání na
zahraniční škole (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.), se promíjí zkouška z českého jazyka.
Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle počtu bodů u přijímací zkoušky.

V Kladně dne 18.10.2021
Mgr. Vladimír Skalla, v.r.
ředitel školy
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO DALŠÍ KOLA
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023
do prvních ročníků čtyřletého studia
Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v dalších kolech
(16.05.2022, 17.05.2022, 23.05.2022, 24.05.2022,) přijímacího řízení do příslušného oboru a
formy vzdělávání.
Ředitel Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Kladno s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodl,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2022/2023

se nekoná.
Kritériem přijetí je ukončené základní vzdělání.

V Kladně dne 18.10.2021
Mgr. Vladimír Skalla, v.r.
ředitel školy
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1.KOLO
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023
do prvních ročníků dálkového nástavbového studia
Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v 1.kole přijímacího
řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání.
Ředitel Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Kladno s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodl,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2022/2023

se koná z českého jazyka a matematiky.
Uchazeči na studijní obor Podnikání 64-41-L/51 (tříleté dálkové nástavbové studium) budou
v přijímacím řízení hodnoceni podle:
V rámci přijímacího řízení je možné získat 160 bodů:
1. za výsledky JPZ – kritérium č.1
2. za výsledky předchozího vzdělávání – kritérium č.2
3. za další skutečnosti – kritérium č.3

maximální počet bodu 100,
maximální počet bodů 50,
maximální počet bodů 10.

Kritérium č. 1 – Hodnocení výsledků JPZ
Uchazeč koná písemný test z matematiky a českého jazyka. Maximální počet bodů z každého
testu je 50.
Maximální počet bodů je 100.
Kritérium č.2 – Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání
Průměrný prospěch v 2. pololetí 2. ročníku středního vzdělávání a průměrný prospěch z
1.
pololetí středního vzdělávání zaokrouhlený na 2 desetinná místa. Maximální počet bodů 50.
(Příklad výpočtu: 1,44 +1,25=2,69/2=1,35 uchazeč obdrží 50 bodů za kritérium č.2

Asociované školy:

1. KŠPA Praha, s. r. o.
1. KŠPA Litoměřice, s. r. o.

Chabařovická 1125/4
Máchovy schody 4/13

182 00 Praha 8
412 01 Litoměřice

tel.: 281 863 044
tel.: 416 733 678

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o.
škola s tradicí od roku 1992
Holandská 2531, 272 01 Kladno | IČ: 25108492 | SŠ IZO: 043784054 | ZŠ IZO: 181044510 | REDIZO: 600006930 |
zapsáno do obchodního rejstříku dne 24. 2. 1997, oddíl C, vložka č. 50301| bank. spojení Komerční banka, a. s., č. účtu:
51-5217730277/0100| www.1kspa.cz | kladno@1kspa.cz | tel.: 312 249 354, tel./fax: 312 687 800, GSM: 733 123 587

Průměrný prospěch je ohodnocen body takto:

Průměr
do 1,39
od 1,40 do 1,79
od 1,80 do 2,19
od 2,20 do 2,49
od 2,50 do 2,79
od 2,80

Počet bodů
50
40
30
20
10
0

V žádném ze sledovaných ročníků nesmí být uchazeč hodnocen známkou 5.
Kritérium č. 3 Hodnocení dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti
a zájmy uchazeče
Hodnotí se umístění na prvních třech místech v okresním nebo vyšším kole olympiád popř.
umístění na prvních třech místech soutěží.
Doklad o účasti stvrzený razítkem SŠ a podpisem ředitele školy odevzdá uchazeč zároveň
s přihláškou. Účast nebo dosažené umístění se dokládá neověřenou kopií výsledkové listiny
nebo diplomu.
Uchazeč obdrží za kritérium č. 3 maximálně 10 bodů.
Určení výsledků přijímacího řízení
Celkový bodový zisk uchazeče je určen součtem bodů získaných ve třech uvedených kritériích.
Výsledková listina určující celkové pořadí je tvořena uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací
zkoušku (dle kritéria č. 1), řazenými sestupně podle celkového bodového zisku.
Kritéria pro rovnost bodů
Při rovnosti celkového počtu bodů dvou a více uchazečů se výše v celkovém pořadí umístí
uchazeč, který má:
1.
2.
3.
4.

vyšší počet bodů za prospěch z předchozího vzdělávání (kritérium č. 2);
vyšší počet bodů získaných v testech z matematiky (kritérium č. 1);
vyšší počet bodů získaných v testech z českého jazyka (kritérium č. 1);
nižší součet klasifikace prospěchu z českého jazyka a matematiky v obou hodnocených
pololetích.

Kritéria se použijí v uvedeném pořadí.
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Žáci se specifickými poruchami učení
Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky, musí k přihlášce
přiložit doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro
nezbytné úpravy přijímacího řízení. Tuto zprávu je třeba doručit střední škole nejpozději do 1.
března 2019. Uchazečům s doloženým posudkem o specifických poruchách učení budou
uzpůsobeny podmínky konání zkoušek v souladu s doporučením poradenského zařízení.
Cizincům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání na
zahraniční škole (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.), se promíjí zkouška z českého jazyka.
Přijímáno bude prvních 100 uchazečů seřazených podle počtu bodů u přijímací zkoušky.

V Kladně dne 18.10.2021
Mgr. Vladimír Skalla, v.r.
ředitel školy
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO DALŠÍ KOLA
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023
do prvních ročníků dálkového nástavbového studia

Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v dalších kolech
(16.05.2022, 17.05.2022, 23.05.2022, 24.05.2022,) přijímacího řízení do příslušného oboru a
formy vzdělávání.

Ředitel Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Kladno s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodl,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2022/2023

se nekoná.
Kritériem přijetí je ukončení tříletého učebního oboru na středním odborném učilišti.
V Kladně dne 18.10.2021
Mgr. Vladimír Skalla, v.r.
ředitel školy
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1.KOLO
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023
do prvních ročníků dálkového čtyřletého studia
Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v 1.kole přijímacího
řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání.
Ředitel Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Kladno s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodl,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2022/2023

se koná z českého jazyka a matematiky.
Kritériem pro přijetí do prvních ročníků dálkového čtyřletého studia těchto studijních oborů:
Cestovní ruch 65-42-M/02,
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01, zaměření: podnikání
Informační technologie 18-20-M/01 budou v přijímacím řízení hodnoceni podle:
V rámci přijímacího řízení je možné získat 150 bodů:
1. za výsledky JPZ – kritérium č.1
2. za výsledky předchozího vzdělávání – kritérium č.2

maximální počet bodu 100,
maximální počet bodů 50.

Kritérium č. 1 – Hodnocení výsledků JPZ
Uchazeč koná písemný test z matematiky a českého jazyka. Maximální počet bodů z každého
testu je 50.
Maximální počet bodů je 100.
Kritérium č. 2 – Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání
Průměrný prospěch v 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ zaokrouhlený na 2
desetinná místa. Maximální počet bodů 50.
(Příklad výpočtu: 1,44 +1,25=2,69/2=1,35 uchazeč obdrží 40 bodů za kritérium č.2
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Průměrný prospěch je ohodnocen body takto:

Průměr
do 1,19
od 1,20 do 1,39
od 1,40 do 1,59
od 1,60 do 1,89
od 1,90 do 2,19
od 2,20

Počet bodů
50
40
30
20
10
0

V žádném ze sledovaných ročníků nesmí být uchazeč hodnocen známkou 5.
Určení výsledků přijímacího řízení
Celkový bodový zisk uchazeče je určen součtem bodů získaných ve dvou uvedených kritériích.
Výsledková listina určující celkové pořadí je tvořena uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací
zkoušku (dle kritéria č. 1), řazenými sestupně podle celkového bodového zisku.
Kritéria pro rovnost bodů
Při rovnosti celkového počtu bodů dvou a více uchazečů se výše v celkovém pořadí umístí
uchazeč, který má:
1.
2.
3.
4.

vyšší počet bodů za prospěch z předchozího vzdělávání (kritérium č. 2);
vyšší počet bodů získaných v testech z matematiky (kritérium č. 1);
vyšší počet bodů získaných v testech z českého jazyka (kritérium č. 1);
nižší součet klasifikace prospěchu z českého jazyka a matematiky v obou hodnocených
pololetích.

Kritéria se použijí v uvedeném pořadí.
Žáci se specifickými poruchami učení
Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky, musí k přihlášce
přiložit doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro
nezbytné úpravy přijímacího řízení. Tuto zprávu je třeba doručit střední škole nejpozději do 1.
března 2019. Uchazečům s doloženým posudkem o specifických poruchách učení budou
uzpůsobeny podmínky konání zkoušek v souladu s doporučením poradenského zařízení.
Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle počtu bodů u přijímací zkoušky
v případě oborů Cestovní ruch 65-42-M/02 a Informační technologie 18-20-M/01 a v případě
oboru Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 25 uchazečů.
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Cizincům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání na
zahraniční škole (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.), se promíjí zkouška z českého jazyka.
V Kladně dne 18.10.2021
Mgr. Vladimír Skalla, v.r.
ředitel školy
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO DALŠÍ KOLA
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023
do prvních ročníků dálkového čtyřletého studia
Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v dalších kolech
(16.05.2022, 17.05.2022, 23.05.2022, 24.05.2022) přijímacího řízení do příslušného oboru a
formy vzdělávání.
Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle počtu bodů u JPZ.
Ředitel Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Kladno s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodl,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2022/2023

se nekoná.
Kritériem přijetí je ukončené základní vzdělání.

V Kladně dne 18.10.2021
Mgr. Vladimír Skalla, v.r.
ředitel školy
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1. KŠPA Praha, s. r. o.
1. KŠPA Litoměřice, s. r. o.

Chabařovická 1125/4
Máchovy schody 4/13

182 00 Praha 8
412 01 Litoměřice

tel.: 281 863 044
tel.: 416 733 678

