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1 Základní údaje o škole 
 

Název: 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. 

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno 

Zřizovatel: Ing. Hana Skallová 

Jednatel: Mgr. Vladimír Skalla 

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Jitka Maršálková 

Zástupce ředitele: Ladislav Hanč, Bc. Jitka Maršálková 

Tel./Fax.: 312 687 800 

GSM: 733 123 587 

Adresa pro dálkový přístup: kladno@1kspa.cz 

Webové stránky školy: www.1kspa.cz 

IZO: 043784054 (střední škola) 

IZO: 181044510 (základní škola) 

IZO: 181051974 (školní družina) 

REDIZO: 600006930 

 
 

1.1 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 v Černovicích u Tábora odloučené pracoviště pro studenty 
tříletého dálkového nástavbového studia oboru Podnikání. Činnost pracoviště probíhala až do srpna 
2012. Od školního roku 2012/13 bylo působení tohoto detašovaného pracoviště pozastaveno. 

24. ledna 2013 byl MŠMT ČR proveden zápis do rejstříku škol a školských zařízení o rozšíření školy o 
školu základní (IZO: 181 044 510, obor: 79-01-C/01) s účinností od 1. září. 2013 s max. kapacitou žáků 
150. 

5. listopadu  2013  byl  Krajským  úřadem  Středočeského  kraje  proveden  zápis  školní  družiny  (IZO:    
181 051 974) s max. kapacitou 25 žáků do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 
2014. Od 1. září 2016 byla navýšena kapacita školní družiny na 50 žáků.  

S účinností od 1. září 2013 byl přeměněn původní název školy na nový, ve kterém bylo nutno uvést 
oba dva typy škol jak střední, tak i základní. Nový oficiální název je: 1. kladenská soukromá střední 
škola  a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. Škola sdružuje tři části: školu střední, školu základní a školní 
družinu. 

 

mailto:kladno@1kspa.cz
http://www.1kspa.cz/
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7. června 2017 byl odvolán dosavadní ředitel školy Mgr. Martin Štorek. Do funkce nové ředitelky byla 
jmenována Mgr. Bc. Jitka Maršálková. 

Cílem základní školy je poskytnout žákům kvalitní základní všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky 
pro další vzdělávání, vzájemnou komunikaci mezi lidmi a uplatnění v dalším životě. 

 

Cílem školní družiny je zájmové vzdělávání, prostřednictvím něhož nabízíme žákům smysluplné 
využití volného času. 

 

Cílem střední školy je připravit žáky na efektivní práci v široké škále zaměstnání i na další 
vysokoškolské a celoživotní vzdělávání. 

 
Mezi další důležité cíle patří: 

 
• usilovat o příjemné a bezpečné klima školy 
• snažit se o individuální přístup k žákům dle jejich vzdělávacích potřeb 
• mít odborně způsobilý a plně kvalifikovaný pedagogický sbor 
• poskytnout zázemí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně 

nadaným 
• minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů 

 
 

Škola nabízí svým žákům možnost stravování ve školní jídelně při Základní škole, Norská 2633. Jídelna 
nabízí výběr ze tří jídel, která lze objednávat a odhlašovat prostřednictvím elektronického boxu 
umístěného přímo v jídelně nebo prostřednictvím dálkového přístupu na webových stránkách 
www.strava.cz. Žáci mohou k vyzvedávání a objednávání stravy využívat mezinárodních ISIC karet, 
které naše škola začala od tohoto školního roku zřizovat zájemcům ze strany žáků střední školy a 
učitelům. 

 

1.2 Uplatnění absolventa SŠ 
 

1.2.1 Ekonomika a podnikání 

Absolventi studijního oboru Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 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 nebo vedoucího pracovníka přes prokuristu malé či střední  
firmy až po práci samostatného podnikatele či odborníka v manažerských funkcích. Absolvent je 
schopen používat dva cizí jazyky v rámci písemné i ústní profesní komunikace, ovládá programové 
vybavení počítače při řešení ekonomických a administrativních úkolů a efektivně využívá při své práci 
internet. Orientuje se v základních právních úkonech, mezi jeho odborné dovednosti patří znalost 
podnikových činností včetně účetnictví a účetního softwaru. 

V rámci oboru Ekonomika a podnikání nabízíme žákům výběr ze dvou zaměření: Podnikání nebo 
Management sportu.  

 

http://www.strava.cz/
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Typové pozice absolventa se zaměřením Podnikání 
 

Ekonom, mzdový referent, účetní asistent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, 
obchodní  zástupce,  fakturant,  celní  deklarant,  pracovník  marketingu,  referent  ve  státní    správě, 
bankovní a pojišťovací pracovník a další ekonomické nebo administrativní funkce. Úspěšní absolventi 
mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu zejména v ekonomickém směru. 

Typové pozice absolventa se zaměřením Management sportu 
 

Absolventi se uplatní zejména v činnostech zaměřených na manažerské procesy ve sportovních 
klubech, sdruženích a organizacích místních a regionálních až po svazové a národní. Také dále ve 
firmách, které vyrábějí a prodávají sportovní zboží, náčiní a nářadí, sportovní výzbroj a výstroj, v 
institucích, které nabízejí sportovně nebo rekreačně zaměřené programy. Uplatnění  mohou 
absolventi nacházet v různých reklamních a marketingových společnostech se sportovním 
zaměřením, v cestovních kancelářích s turistickými a sportovně rekreačními programy, v organizacích 
specializovaných na pořádání sportovních soutěží a turnajů. Zároveň tato odbornost dává možnost 
teoretické přípravy pro získání licence sportovních trenérů. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve 
vysokoškolském studiu zejména ekonomického nebo tělovýchovného zaměření. 

 
 

1.2.2 Cestovní ruch 

Absolventi studijního oboru Cestovní ruch 65-42-M/02 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, 
pracovník marketingu nebo jako samostatný podnikatel v oblasti poskytování ubytovacích a 
rekreačních služeb. Absolvent je schopen používat dva cizí jazyky v rámci písemné i ústní profesní 
komunikace, ovládá kancelářské aplikace a další programové vybavení počítače. Orientují se v 
základních právních úkonech. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo 
vysoké škole se zaměřením na marketing cestovního ruchu. 

 
1.2.3 Informační technologie 

Absolventi studijního oboru Informační technologie 18-20-M/01 jsou schopni používat dva světové 
jazyky v rámci písemné i ústní profesní komunikace, ovládat programové vybavení počítače při řešení 
ekonomických a administrativních úkolů a efektivně využívat při své práci internet. Orientují se v 
základních právních úkonech, mezi jejich odborné dovednosti patří i znalost podnikatelských činností 
včetně jednoduchého účetnictví i účetního softwaru. Na trhu práce se uplatní zejména na pozici IT 
technika, pracovníka uživatelské technické podpory, správce aplikací, správce operačních systémů, 
správce počítačových sítí a dále jako webový správce a designer. Zná základní znalosti a principy 



 

počítačové grafiky a ovládá základní funkce v grafických aplikacích Corel a Zoner. Úspěšní absolventi 
mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole se zaměřením na IT technologie. 
Žáci tohoto oboru jsou kompletně připraveni pro úspěšné získání ECDL certifikátu – mezinárodního 
standardu pro digitální znalosti a dovednosti. 

 
1.2.4 Veřejnosprávní činnost 

Absolventi studijního oboru Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 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. 
Používá dva světové jazyky v písemné i ústní profesní komunikaci, ovládá programové vybavení 
počítače při řešení ekonomických a administrativních úkolů a efektivně využívá při své práci 
internetových služeb. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké 
škole téhož zaměření. 

 
1.2.5 Grafický design 

Absolvent uměleckého studijního oboru Grafický design 82-41-M/05 se uplatní jako designér v 
grafických studiích nebo v reklamních a propagačních agenturách. Může pracovat v tiskárnách nebo 
jako samostatný propagační grafik. Má osvojeny vědomosti a dovednosti z okruhu uměleckých 
grafických technik, moderních tiskových technik, navrhování a užití písma. Ovládá a využívá možnosti 
počítačové grafiky a designu webových stránek. Umí pracovat s grafickými aplikacemi Corel Draw 
Graphics Suite, aplikacemi firmy Zoner a Adobe. Důležitou součástí vzdělávacího procesu je výuka 
dějin výtvarné kultury, která s ostatními humanitními předměty poskytuje základní kulturně- 
historický přehled potřebný pro profesionální práci. Absolvent ovládá dva světové jazyky v písemné i 
ústní profesní komunikaci. Úspěšní absolventi mají dále možnost studovat na vyšších odborných a 
vysokých školách výtvarného zaměření. 

 
1.2.6 Podnikání 

Absolventi  nástavbového   studia   studijního   oboru   Podnikání   64-41-L/51   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 počítače včetně kancelářského softwarového balíku, efektivně využívají práci    
s internetem, orientují se v základních právních úkonech, ve znalostech vedení účetnictví i účetního 
softwaru. 

 

1.3 Obsah studia 
 

Po složení maturitní zkoušky mohou žáci všech oborů 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 kvalifikovanost a odbornost studenta. 

Velký důraz je kladen na 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 
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vedena kvalifikovanými pedagogy nejen klasickou formou, ale i za pomoci výukových programů na 
PC, audio, videotechniky, práce na interaktivních tabulích, projektů, modelových situací. Výuka 
anglického jazyka je od druhého ročníku v denní formě rozdělena na 3 hodiny běžné výuky a 1 hodinu 
anglické konverzace vedenou rodilým mluvčím. 

Od 1. 9. 2015, počínaje žáky prvních ročníků všech forem, byly aktualizovány a upraveny Školní 
vzdělávací programy (ŠVP) pro všechny maturitní obory. Úprava ŠVP se týkala v posílení hodinové 
dotace převážně odporných maturitních předmětů a v redukci všeobecně vzdělávacích předmětů, 
které převyšovaly doporučenou hodinovou dotaci dle platných RVP jednotlivých oborů nebo s daným 
studijním oborem odborně přímo nesouvisely a byly vyučovány v rámci disponibilních hodin určených 
právě pro podporu odborné výuky. 

 

1.4 Principy školy 
 

K základním principům školy patří pragmatičnost a praktičnost. Škola byla založena na základě 
myšlenky přiblížit se potřebám praxe. 

Autorita pedagoga v naší škole není založena na základě síly, ale na bázi jeho znalostí a zkušeností. 
Výuka je založena na řešení reálných problémů. Každý reálný problém není problémem  pouze 
daného tématu v jednotlivém předmětu, ale zahrnuje znalosti z více předmětů, na jeho řešení je 
proto třeba užít aktivní znalosti a vlastní rozum. Studentům musí být vždy jasný význam učiva pro 
budoucí povolání. Každá vyučovací hodina je proto účelně vedena. 

Ke zvýšení praktičnosti využíváme zejména modelové situace, projektové vyučování, řešení reálných 
problémů praktického života, práci ve fiktivních firmách. 

Žáci druhých a třetích ročníků středního vzdělávání každoročně absolvují souvislou 
čtrnáctidenní odbornou praxi zejména ve spolupracujících firmách a institucích. 

1.5 Školská rada 
 

V souladu s § 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. 

Volby do školské rady se konaly 13. 1. 2016. Za pedagogické pracovníky se zúčastnilo celkem 18  
voličů z 31 právoplatných, tj. 58,1%. Hlasování probíhalo anonymně prostřednictvím elektronické 
ankety v IS Bakaláři. Celkem kandidovali 4 pedagogičtí pracovníci. 

 
Školská rada je složena z následujících tří členů: 

 
• Ing. Hana Skallová – za zřizovatele 
• Monika Klimovičová – za pedagogické pracovníky 
• Barbora Heberová – za žáky 

 
1.6 Stručná charakteristika materiálně technického vybavení 
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Budova školy je majetkem Ing. Hany Skallové, školní zahrada je v majetku Magistrátu města Kladna. V 
březnu 2017 začala stavba nové budovy školy. Ukončena by měla být v březnu 2018. 
 
Výuka na střední škole probíhá v 9 kmenových učebnách a třech odborných učebnách výpočetní 
techniky. Výuka na základní škole probíhá ve 3 kmenových učebnách. Školní družina má dvě oddělení, 
činnosti probíhají v samostatných učebnách. Pro potřeby práce s grafickým lisem je pro žáky oboru 
Grafický design zřízen malý ateliér. 

 

Všechny kmenové učebny jsou vybaveny keramickými tabulemi, jedním počítačem  s WiFi připojením  
do  školní  lokální  sítě  a  sítě  internet. Osm učeben je vybaveno dataprojektory.  Počítač  slouží  
převážně  pro  práci  vyučujícího   v informačním systému Bakaláři (elektronická třídní kniha, žákovská 
knížka, apod.). Jedna učebna střední školy je vybavena interaktivní tabulí.  Kmenové učebny ZŠ jsou 
vybaveny novým nábytkem, výškově nastavitelnými lavicemi a židličkami a interaktivními projektory. 
Ve všech třech učebnách VT jsou instalovány dataprojektory a sdílené tiskárny. V učebnách VT je 
celkem 46 žákovských stanic včetně 3 učitelských počítačů. Všechny stanice jsou připojeny do školní 
LAN ve standardu 10G Ethernet. Většina interních vyučujících disponuje školním notebookem, 
vyučující českého jazyka mají k dispozici pro výuku elektronické čtečky knih. Součástí vybavení učebny 
VT je 3D tiskárna a 3D skener. Škola je vybavena z prostředků projektu OPVK novým výkonným 
serverem. Z vlastních prostředků bylo pořízeno externí záložní zařízení k archivaci kompletních dat na 
serveru. 

Na školní zahradě je, se souhlasem Magistrátu, vybudován certifikovaný herní prvek – houpačku s 
dopadovou zónou dle normy ČSN pro žáky základní školy a družiny. Do chodeb byly pořízeny pro žáky 
nové relaxační pohovky a dva LCD televizory. 

Výuka tělesné výchovy v SŠ probíhá v pronajaté tělocvičně 13.ZŠ Pařížská 2249, Kladno a ve 
sportovním areálu města Kladna - Sletišti. Výuka tělesné výchovy v ZŠ probíhá rovněž v pronajaté 
tělocvičně 4.ZŠ Norská 2633. 

Škola zajišťuje občerstvení prostřednictvím 3 automatů. 
 

K relaxaci, odpočinku ale i k výuce mohou žáci využívat za příznivého počasí školní zahradu. 

Pro pedagogické pracovníky máme 5 kabinetů, ve kterých mohou vyučující využívat počítače 
připojené k internetu, tiskárny a kopírku. 

Žáci a učitelé mají k dispozici v celé budově školy WiFi síť. Síť je určena nejen pro výuku a potřeby 
školní infrastruktury, ale i pro připojení vlastních mobilních zařízení. 



10  

1.7 Certifikace 
 
 

1.7.1 Certifikace ECDL 

Od dubna 2009 je naše škola certifikovaným střediskem ECDL. ECDL - European Computer Driving 
Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a 
digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let 
minulého století. Koncept ECDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti 
objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s 
využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. 

 

Testování ECDL ve školním roce 2015/16 
 

Modul M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

konaných / úspěšných × x x x 1/1 x 3/3 

 

Úspěšní absolventi testování obdrželi certifikát ECDL, který má mezinárodní platnost v rámci států 
Evropské unie. Certifikát ECDL Start získal 1 uchazeč, Certifikát ECDL Core získal 1 uchazeč. 

 
 
 

1.8 Projekty 
 
 

1.8.1 Projekty 

Žáci školy se zapojují do školních, okresních, krajských soutěží a projektů. Některé ukázky prací žáků 
na projektech či z účasti v soutěžích jsou vyvěšeny na nástěnkách v prostorách školy, v učebnách  
nebo na webových stránkách školy. 

Dlouhodobě jsou žáci školy zapojeni do projektů: 
 
 

• Den jazyků 
• Evropa a středoškoláci 
• dobročinný projekt Fondu Sidus – získání finančních prostředků pro léčbu vážně nemocných 

dětí 
 

Tradičně žáci školy pracovali na školních projektech, např. ekologických, finančních, ekonomicko- 
geografických a jazykových, grafických: Finanční gramotnost, Evropský den jazyků zaměřený na 
turistické cíle a zajímavosti evropských zemí, Barevné variace a autoportrét, Březen – měsíc knihy. 

 

1.9 Soutěže, zájezdy 
 

Naše škola se každoročně zapojuje do projektu Základka Roku a Střední Roku. 
 

Hlasování Základka Roku je průzkumem mezi žáky základních škol v České republice, jak se jim na 
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jejich škole studuje a jak jsou ve škole spokojeni. Hlasování Střední Roku je průzkumem mezi 
studenty a absolventy středních škol v České republice, jak se jim na jejich škole studuje nebo 
studovalo. 

Impulsem ke vzniku projektu ZákladkaRoku.cz a StředníRoku.cz byly již v roce 2011 žebříčky českých 
médií, které srovnávaly různé školy v ČR podle různých kritérií. Podstatné kritérium, které všem  
těmto  žebříčkům  chybělo a  stále  chybí  je pohled  žáka,  studenta či absolventa na svoji školu. 

 
Výsledky hlasování v roce 2016/2017 v rámci Středočeského kraje ke dni 27.9.2017 nebyli ještě známy. 

 
 

Největších úspěchů dosahují žáci naší školy v ekonomicky zaměřených soutěžích. Nemalých úspěchů 
dosahují žáci i ve sportovních disciplínách. 
Žákyně Lenka Černohorská zvítězila v soutěži o výměnný pobyt v USA. Soutěž vyhlásila Asociace 
KladnoSister Cities a Statutární město Kladno ve spolupráci s Bellevue Sister Cities Association. 
 
Motivace ke zvyšování znalostí a dovedností v cizích jazycích je podporována zejména tematicky 
zaměřenými zahraničními zájezdy. V letošním školním roce absolvovali žáci střední školy poznávací 
zájezd  do  Švýcarska.  Dále žáci školy absolvovali sportovně relaxační zájez do Chorvatska. 
 

 

1.10 Kontrolní činnost 
 

Autoevaluace školy je realizována zejména prostřednictvím výročních zpráv, kontrolní činností ČŠI, 
hospitacemi, dotazníkovým šetřením, anketami, setkáními se zástupci tříd, tzv. třídními dvojkami, 
školskou radou, poradami vedení škol, pracovními schůzkami pedagogů základní školy s ředitelem a 
pedagogickými radami. 

 
 

2 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu
 se zápisem ve školském rejstříku 

 
Výuka ve všech studijních oborech probíhá dle ŠVP vypracovaných podle příslušných RVP a 
schválených ředitelem školy a školskou radou. 

Povinné vyučovací předměty jsou všeobecně vzdělávací a odborné a tvoří základ vzdělávání, který je 
závazný pro splnění profilu absolventa. 
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Škola 1.KŠPA Kladno, s. r. o. má ve svém portfoliu následující studijní obory: 
 

2.1 Základní škola 
 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 150 
 

Obor Kód Délka Kapacita Forma 

Základní škola 79-01-C/01 9 R 150 denní 
 

2.2 Školní družina 
 

Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 50 
 

2.3 Střední škola 
 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 850 
 

Všechny obory  jsou zakončeny maturitní zkouškou. Nabízíme  studium v denní,  dálkové i distanční 
formě. 

 
Obor Podnikání je určen pro absolventy SOU se středním vzděláním s výučním listem. Ostatní obory 
jsou určeny pro absolventy ZŠ se základním vzděláním. 

 
Obor Kód Délka Kapacita Forma 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 R 310 denní 
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 R 150 distanční 
Cestovní ruch 65-42-M/02 4 R 120 denní 
Cestovní ruch 65-42-M/02 5 R 150 dálkové 
Cestovní ruch 65-42-M/02 5 R 150 distanční 
Informační technologie 18-20-M/01 4 R 120 denní 
Informační technologie 18-20-M/01 4 R 150 dálkové 
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 4 R 30 denní 
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 5 R 125 dálkové 
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 5 R 150 Distanční 
Podnikání 64-41-L/51 2 R 160 Denní 
Podnikání 64-41-L/51 3 R 550 Dálkové 
Podnikání 64-41-L/51 3 R 90 Distanční 
Grafický design 82-41-M/05 4 R 120 Denní 

  
U oborů Cestovní ruch distanční forma vzdělávání, Podnikání distanční forma vzdělávání a 
Veřejnosprávní činnost distanční forma vzdělávání byl v červnu 2017 proveden výmaz z rejstříku škol a 
školských zařízení. 
 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Do údajů o pedagogických pracovnících školy 1.KŠPA Kladno, s. r. o. jsou zařazeni všichni pedagogičtí 
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pracovníci školy, kteří v průběhu školního roku 2014/15 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. 

 

3.1 Management školy 
 

zřizovatelka školy: Ing. Hana Skallová 
jednatel školy: Mgr. Vladimír Skalla 
ředitelka školy: Mgr. Bc. Jitka Maršálková 
od 7.7.2017 
zástupce ředitele: Ladislav Hanč 

3.2 Složení pedagogického sboru 
 

3.2.1 Pedagogičtí zaměstnanci - interní 
 

 
Titul, jméno a příjmení 

 
Funkce 

 
Vzdělání / kvalifikace 

Praxe 
(počet 
let) 

Mgr.  Bc. Jitka Maršálková ředitelka od 
června 

VŠ PedF UK Praha, VŠ 
mezinárodního podnikání 

17 

Mgr. Martin Štorek ředitel do 
června 2017 

VŠ PedF UK Praha 17 

Ladislav Hanč zástupce SPŠ Kladno 45 

Ing. Bc. Jaroslava Horová UVVP/UOP VŠ TU Liberec, PedF TU Liberec 18 
Kateřina Ipserová, DiS. UOP VOŠ Kladno 14 
Mgr. Zděnka Homová UVVP VŠ PedF UHK 9 
Mgr. Jana Hrabáková UOP VŠ PedF UJEP Ústí n. Labem 3 

  RNDr. Naděžda Končelíková UVVP VŠ MFF UK Praha 23 
Ing. Lenka Hejduková PhD. UVVP ČVUT Praha 12 
Bc. Marcela Machalová UVVP/UOP/VP SEŠ, DPS, VŠ mezinárodního 

podnikání  
22 

Ing. Monika Buřtová UOP BIVŠ 0 

Mgr. Michal Krofta UOP PedFUK Praha 16 
PhDr. Michal Guse UVVP/UOP VŠ FF UK Praha 13 
Mgr. Eva Labuťová U1st VŠ PedF UHK 12 
Mgr. Lenka Müllerová UVVP VŠ PedF UK Praha 20 
Mgr. Petra Rubešová UVVP VŠ PedF UJEP Ústí n. Labem 2 
Bc. Monika Vaidlová UVVP VŠ mezinárodního podnikání 27 
Ing. Hana Stehlíková UOP VŠE Praha 1 

Mgr. Dana Lešková U1st VŠ PedF UK Praha 13 

Mgr. Helena Müllerová U1st VŠ FF UK Praha 9 
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Kateřina Legrová Vych Středoškolské s maturitou 3 

Bc. Petra Berezcová Vych VŠ PedF ZCU 1 

Kateřina Janečková A VISK 1 

Vladislav Halamíček A vyučen 0 

Karel Schestauber A Gymnázium Praha 1 

 
UVVP = učitel všeobecně vzdělávacích předmětů; UOP = učitel odborných předmětů; VP = výchovný 
poradce; U1st = učitel 1. stupně ZŠ; Vych = vychovatelka ŠD, A = asistent pedagoga 

 

3.2.2 Struktura pedagogického sboru dle kvalifikace (interní zaměstnanci) 

Ve školním roce 2016/17 tvořilo pedagogický sbor 24 interních pedagogických pracovníků. 
Kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. splnilo 20 pedagogických pracovníků., tj. 83,33 %. Kvalifikaci dle 
zákona 563/2004 Sb. nesplnilo 4 pedagogických pracovníků, tj. 16,67 %. 

Během roku byla ukončena pracovní smlouva s Ing. Hanou Stehlíkovou,  panem Vladislavem 
Halamíčkem a Ing. Monikou Buřtovou. 

Z celkového počtu pedagogických pracovníků, kteří nesplňují kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. 
byla dvěma zaměstnancům udělena výjimka ze zákona (splnili dovršení povolené věkové hranice a 
minimální délku praxe). V listopadu jeden pracovník dokončil magisterské studium, v červnu další 
dva pracovníci bakalářský program.  Jeden zaměstnanec dokončil rozšiřující kvalifikaci na učitelství 
pro 1. Stupeň ZŠ. Jeden pracovník si zvyšuje kvalifikaci studiem bakalářského programu učitelství 
odborných předmětů.  Jeden zaměstnanec si rozšiřuje kvalifikaci na učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 Pedagogičtí zaměstnanci - externí 
 

Titul, jméno a příjmení Funkce Vzdělání / kvalifikace 
Praxe 

(počet let) 
Mgr. Jan Dinga UOP VŠ PedF UJEP Ústí n. Labem 40 
Mgr. Luděk Chochola UOP VŠ PedF UHK 24 
Mgr. Miroslav Linhart UOP VŠ Policejní akademie ČR 14 
PhDr. Marie Kosová UVVP VŠ KSU – Kyjev 17 
Mgr. Helena Doubková UOP VŠ PedF UJEP Ústí n. Labem 28 
Ing. Jana Doubnerová UOP VŠE Praha 2 
Ing. Martina Eberlová UOP ČVUT Praha  25 
Mike OShea  rodilý 

mluvčí  
University of Dublin, Trinity 
college - education course 

34 

MTh. Phanuel Otieno Osweto PhD. UVVP Teologie 1 
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Ing. Petra Palasová UOP VŠE Praha Praha 
Pedagogická fakulta  UK Praha  
- andragogika 2002 

26 

 
UVVP = učitel všeobecně vzdělávacích předmětů; UOP = učitel odborných předmětů; Vych = vychovatelka ŠD 

 
3.2.4 Struktura pedagogického sboru dle kvalifikace (externí zaměstnanci) 

Ve školním roce 2016/17 tvořilo pedagogický sbor 9 externích pedagogických pracovníků. 
Kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. splnilo 8 pedagogických pracovníků., tj. 88,8 %. 
Kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. nesplnil 1 pedagogický pracovník, tj. 11,1 %. 

Během roku byla ukončena smlouva s Ing. Helenou Doubkovou a Ing. Petrou Palasovou 
 

3.2.5 Správní zaměstnanci 
 

Titul, jméno a příjmení Funkce 
Jan Klimovič školník 
Helena Škachová asistentka ředitele 
Věra Škulavíková uklízečka 

 
 

Během roku byla ukončena smlouva s paní Helenou Škachovou a podepsána smlouva s 
novou asistentkou ředitele paní Šárkou Mouchovou.  
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4 Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce 
 

4.1 Přijímací řízení k střednímu vzdělání 
 

Přijímání žáků ke střednímu vzdělávání probíhalo v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 
č.  671/2004 Sb. 

 
Podmínkou přijetí ke studiu do 1. ročníku střední školy v denní, dálkové a distanční formě studia 
bylo úspěšné splnění přijímacích zkoušek. Uchazeči hlásicí se na umělecký obor Grafický design 
konají talentové zkoušky. 

S výsledky přijímacího řízení jsou zletilí uchazeči o studium nebo jejich zákonní zástupci informováni 
po obdržení výsledků z Cermatu pomocí e-mailu. Výsledky jsou rovněž zveřejněny způsobem 
umožňující dálkový přístup - na internetových stránkách školy pod registračním číslem uchazeče. 

4.1.1 Denní studium – počty přijatých žáků do 1. ročníků SŠ k 31. 8. 2017 
 

 
 
 

Obor vzdělání 

 
 
 

Kód 
Dé

lk
a 

vz
dě

lá
ní

 

Př
ih

lá
še

no
 (1

. k
ol

o)
 

Př
ija

to
 (1

. k
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o)
 

Př
ija

to
 (d

al
ší

 k
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a)
 

Př
ija

to
 c

el
ke

m
 

Ekonomika a podnikání 
(zaměření podnikání) 

63-41-M/01 4 2 0 0 0 

Ekonomika a podnikání 
(zaměření management sportu) 

63-41-M/01 4 5 0 0 0 

Informační technologie 18-20-M/01 4 7 4 1 5 

Grafický design 82-41-M/05 4 21 11 4 15 

Cestovní ruch 65-42-M/02 4 13 12 2 14 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 4 2 0 0 0 

Podnikání 64-41-L/51 2 0 0 0 0 
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4.1.2 Distanční studium – počty přijatých žáků do 1. ročníků SŠ k 31. 8. 2017 
 

 
 
 

Obor vzdělání 

 
 
 

Kód 

Dé
lk

a 
vz

dě
lá

ní
 

Př
ih

lá
še

no
 (1

. k
ol

o)
 

Př
ija

to
 (1
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o)
 

Př
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to
 (d
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 c
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m
 

Ekonomika a podnikání 
(zaměření podnikání) 

63-41-M/01 4 0 0 0 0 

Ekonomika a podnikání 
(zaměření management sportu) 

63-41-M/01 4 14 14 0 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 Dálkové studium – počty přijatých žáků do 1. ročníků SŠ k 31. 8. 2017 
 

 
 
 

Obor vzdělání 

 
 
 

Kód 

Dé
lk

a 
vz

dě
lá

ní
 

Př
ih

lá
še

no
 (1

. k
ol

o)
 

Př
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 (1

. k
ol

o)
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 c
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Podnikání 64-41-L/51 3 0 0 11 11 
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 5 0 0 11 10 

Informační technologie 18-20-M/01 5 0 0 6 4 

Cestovní ruch 65-42-M/02 5 0 0 0 0 
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4.2 Zápis k povinné školní docházce 

 
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017/18 proběhl ve dnech 4. 4. 2017 a 18. 4. 2017. 

 
Celkem dětí u zápisu 33 

Z 
to

ho
: 

vydáno rozhodnutí o přijetí 27 
vydáno rozhodnutí o odkladu 4 

nepřijatí 2 
nastoupili na jinou školu 0 

nenastoupili 0 
 
 

4.3 Stavy o počtu žáků k 30. 9. 2016 a k 30. 6. 2017 
 

Obor Kód Délka 
studia 

Forma studia Počet žáků 
30.9.2016 30.6.2017 

Základní škola – 1. stupeň 79-01-C/01 9 denní 33 34 

Informační technologie 18-20-M/01 4 denní 21 25 
Grafický design 82-41-M/05 4 denní 42 46 

Cestovní ruch 65-42-M/02 4 denní 36 44 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 denní 23 25 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 4 denní 0 0 

Podnikání 64-41-L/51 2 denní nást. 0 0 

Podnikání 64-41-L/51 3 dálková nást. 24 30 

Cestovní ruch 65-42-M/02 5 dálková 4 4 
Informační technologie 18-20-M/01 5 dálková 7 7 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 5 dálková 32 43 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 distanční 79 100
 Celkem žáků 301 358 
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5 Výsledky vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 
 

5.1 Přehled prospěchu tříd 
 

Přehled prospěchu ve školním roce 2016/17 - ZŠ 
1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. 

1. p o l o l e t í   2. p o l o l e t í 

Třída Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli Nepros- 
pěli 

Neklasi- 
fikováni 

Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli Nepros- 
pěli 

Neklasi- 
fikováni 

1.A 94.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 1. ročníku 
94.00 % 0.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

 
94.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

2.A 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 2. ročníku 
100.00 % 0.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

 
100.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

3.A 64.28 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 50.00 % 35.71 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 3. ročníku 
64.28 % 28.57 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

 
50.00 % 

 
35.71 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

 
Přehled prospěchu ve školním roce 2016/17 – SŠ denní/distanční 

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. 

1. p o l o l e t í   2. p o l o l e t í 

Třída Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli Nepros- 
pěli 

Neklasi- 
fikováni 

Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli Nepros- 
pěli 

Neklasi- 
fikováni 

DE1A 0.00 % 51.61 % 29.03 % 9.67% 0.00 % 67.74 % 19.35 % 0.00 % 
DE1B 8.33 % 83.33 %   8.33 % 0.00 % 25.00 %   66.66 % 22.22 % 0.00 % 
DI1C 0.00 % 22.22 % 33.33 % 44.44 % 0.00 % 55.55 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 1. ročníku 
2.04 % 57.14 % 

 
26.53 % 

 
14.29 % 

 
6.25 % 

 
75.00 % 

 
18.75 % 

 
0.00 % 

DE2A 2,94 % 76.47 % 5.88 % 11.76 % 2.94 %   82.35 % 8.82 % 0.00 % 
DE2B 5.55 % 66.66 % 27.77 % 0.00 % 5.55 % 88.88 % 0.00 % 0.00 % 

DI2C 0.00 % 81.81 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 90.90 % 9.09 % 0.00 % 

Celkem v 2. ročníku 
2.74 % 76.71 % 

 
9.60 % 

 
10.96 % 

 
26.32 % 

 
88.16 % 

 
9.21% 

 
0.00 % 

DE3A 0.00 % 89.47 % 10.52 %   0.00 % 0.00 % 94.73 % 5.26 % 0.00 % 
DE3B 16.66 % 58.33 % 16.66 % 8.33 % 16.66 %   66.66 % 16.66 % 0.00 % 
DI3C 0.00 % 76.00 % 4.00 % 16.00 % 0.00 % 100.00 % 15.38 % 0.00 % 

DI3D 0.00 % 69.23 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 73.07 % 10.00 % 0.00 % 

Celkem v 3. ročníku 
2.53 % 77.21 % 

 
6.33 % 

 
13.92 % 

 
2.27 % 

 
88.64 % 

 
9.10 % 

 
0.00 % 
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DE4A 4.16 % 95.83 % 0.00 % 0.00 % 16.66 % 83.33 % 0.00 % 0.00 % 
DE4B 0.00 % 83.33 % 0.00 %   0.00 % 0.00 % 83.33 % 0.00 % 0.00 % 

  DI4C           0.00 %       96.55 %       3.44 %         0.00 %         0.00%      100.00 %           0.00 %         0.00 % 

  DI4D          0.00 %       90.90 %       0.00 %         9.09 %          0.00 %       90.90 %           9.09 %         0.00 % 

Celkem v 4. ročníku 
1.45 % 95.65 % 

 
1.45 % 

 
1.45 % 

 
5.80 % 

 
92.80 % 

 
1.45 % 

 
0.00 % 

 
 
 

Přehled prospěchu ve školním roce 2016/17 – SŠ dálkové 
1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. 

1. p o l o l e t í   2. p o l o l e t í 

Třída Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli Nepros- 
pěli 

Neklasi- 
fikováni 

Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli Nepros- 
pěli 

Neklasi- 
fikováni 

DN1 13.33 % 60.00 % 13.33 % 0.00 % 13.33 % 73.33 % 0.00 % 0.00 % 
DS1 0.00 % 40.00 % 20.00 % 30.00 % 0.00 % 40.00 % 20.00 % 0.00 % 

Celkem v 1. ročníku 
9.09 % 59.00 %    18.18 % 

 
13.64 % 

 
10.00 % 

 
85.00 % 

 
5.00 % 

 
0.00 % 

DN2 0.00 % 63.63 % 27.27 % 9.09 % 9.09 % 72.72 % 0.00 % 0.00 % 
DS2 0.00 % 51.85 % 14.81 % 18.51 % 0.00 % 66.66 % 3.70 % 0.00 % 

Celkem v 2. ročníku 
0.00 % 61.76 %    20.59 % 

 
17.65 % 

 
3.57 % 

 
92.86 % 

 
3.57 % 

 
0.00 % 

DN3 12.50 % 62.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 75.00 % 0.00 % 0.00 % 
DS3 0.00 % 66.66 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 66.66 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 3. ročníku 
6.67 % 73.33 % 

 
6.67 % 

 
13,33 % 

 
7.70 % 

 
92.30 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

DS4 8.33 % 83.33 % 0.00 % 8.33 % 8.33 % 91.66 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 4. ročníku 
8.33 % 83.33 % 

 
0.00 % 

 
78.33 % 

 
8.33 % 

 
91.66 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

DS5 6.25 % 68.75 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 75.00 % 6.25 % 0.00 % 

Celkem v 5. ročníku 
6.25 % 68.75 %        0.00 % 

 
18.75 % 

 
0.00 % 

 
 75.00 % 

 
      6.25 % 

 
0.00 % 

 
 
 

5.2 Přehled prospěchu tříd - maturitní zkouška 
 

MZ 2017 po opr. zkouš. z toho hodnocení průměrný 
prospěch třídní učitel 

třída forma žáků V P 5 N 
DE4A SŠ/denní 24 2 15 4 3 2,528 Mgr. Bc. Jitka Maršálková 
DE4B SŠ/denní 5 1 3 1 0 2,520 RNDr. Naděžda Končelíková 
DN3 SŠ/dálk. n. 6 0 0 6 0 3,600 RNDr. Naděžda Končelíková 
DS5 SŠ/dálk. 12 1 5 5 1 2,724 Mgr. Miroslav Linhart 
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DI4C SŠ/dist. 28 0 15 7 6 2,907 Bc. Marcela Machalová 
DI4D SŠ/dist. 9 0 6 1 2 2,763 Bc.Marcela Machalová 
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5.3 Přehled výchovných a kázeňských opatření 
 

Kázeňské a výchovné opatření 
Počet udělených opatření za šk. rok 

1.   pololetí 2.   pololetí 
Pochvala třídního učitele 12 8 
Pochvala ředitele školy 13 5 
Napomenutí třídního učitele 14 21 
Důtka třídního učitele 15 10 
Důtka ředitele školy 7 12 
Podmíněné vyloučení ze školy 6 4 
Vyloučení ze školy 3 1 
2. stupeň z chování 9 4 

3. stupeň z chování 9 1 
 
 

6 Prevence sociálně patologických jevů 
 

6.1 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). 

 
MPP 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. 

 
V souvislosti s testováním žáků na návykové a omamné látky, jako jsou THC, COC, MET a OPI, 
je vyžadován souhlas s tímto orientačním testem zletilého žáka nebo zákonného zástupce u 
nezletilého žáka. Tento souhlas škole poskytuje zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého 
žáka při přijímacím pohovoru. 

 
Na tvorbě a realizaci preventivního programu školy 1.KŠPA Kladno se podílí prevetista,  
výchovný poradce a celý pedagogický sborvčetně odborníků a dalších institucí, které se 
zabývají prevencí sociálně patologických jevů. 

 
Koordinaci tvorby a vyhodnocení realizace zajišťuje preventista školy. 

 
Třídní  učitelé  i  ostatní  vyučující  průběžně  monitorují  atmosféru  ve  třídě,  spolupracují     
s ostatními pedagogy, při řešení problému spolupracují s výchovným poradcem, vedením 
školy a dle potřeb i s dalšími institucemi. 

 
Výchovný poradce spolupracuje s pedagogy, třídními učiteli a s rodiči žáků na prevenci proti 
sociálně  patologickým  jevům.  Řeší  výchovně  vzdělávací  problémy  žáků,  spolupracuje   se 
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specializovanými pracovišti. Dále zajišťuje informace pro žáky ohledně jejich dalšího 
vzdělávání. 

 
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. 

 
6.2 Informace o sociálně patologických jevech 

 
Preventivní program je zaměřen zejména na předcházení následujících sociálně negativních 
či 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 

 
6.3 Současný stav 

 
Na základě dlouhodobého pozorování, průzkumu mezi žáky a ze závěrů pedagogických 
pracovníků vycházejících z každodenní praxe jsme dospěli k následujícím závěrům: 

 
• pozitivní vztah k cigaretám a tolerantní přístup k alkoholu a lehkým drogám (u většiny 

tříd) 
• 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. 
 

6.4 Cíle 
 

Preventivní program 1. KŠPA Kladno si klade za cíl vést žáky ke zdravému životnímu stylu,       
k osvojení pozitivního sociálního chování a k harmonickému rozvoji osobnosti. 
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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 problematiky 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. 
 
Díky specializovaným preventivním programům zaměřeným na rizikové jedince a skupiny jsme 
snížili výskyt společensky patologických jevů mezi žáky. 

 

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí pracovníci absolvovali následující školení, semináře a vzdělávací programy: 
 

Pracovník DVPP / KOSS 
Noví zaměstnanci Školení BOZP a PO pro nové zaměstnance 
Celý pedagogický sbor DVPP – Vision - Mastereye 
Mgr. Lenka Müllerová  DVPP – workshop – cizí jazyky 
Bc. Monika Vaidlová DVPP – workshop – cizí jazyky 
Mgr. Martin Štorek Školení asistent pedagoga 
Mgr. Dana Lešková  DVPP – Výchovné poradenství 
Mgr. Eva Labuťová DVPP, Zdravá výživa 
Mgr. Martin Štorek DVPP – KOSS – maturity a přijímací řízení 
Ing. Hana Stehlíková DVPP – google aplikace pro ekonomické předměty 
Mgr. Eva Labuťová DVPP – odpady a recyklace 
Mgr. Eva Labuťová DVPP – školní násilí 
Ing. Bc. Jaroslava Horová 3D technologie tisku 
MgA Ladislav Hovorka 3D technologie tisku 
Kateřina Ipserová, Dis. 3D technologie tisku 
Ing. Bc. Jaroslava Horová 3D modelování - SketchUp 
MgA Ladislav Hovorka 3D modelování - SketchUp 
Kateřina Ipserová, Dis. 3D modelování - SketchUp 
Mgr. Martin Štorek DVPP – ICT ve školství 2017 
Mgr. Zdena Homová DVPP – Zdravotnický kurz 
Ing. Bc. Jaroslava Horová Zadavatel MZ - PUP 
Mgr. Miroslav Linhart  Zadavatel MZ 
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DVPP je limitováno finančními prostředky školy. 
 

Dva pedagogičtí pracovníci Marcela Machalová a Monika Vaidlová úspěšně ukončily v tomto 
školním roce studium v bakalářském programu ke zvýšení kvalifikace. Bc. Jitka Maršálková 
úspěšně ukončila studium v magisterském programu v rámci celoživotního vzdělávání. Kateřina 
Ipserová, DiS. pokračuje v bakalářském studiu na VŠ PedF UK. Mgr. Helena Müllerová ukončila 
studium k rozšíření kvalifikace o učitelství 1. stupně. 

 

8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

8.1 Plán akcí v průběhu školního roku 
 

září 2016 

• Adaptační kurz 1. ročníků SŠ – Peruc, Kosmik 
• Burza učebnic 
• Evropský den jazyků – projektový den, Evropská kuchyně 
• Úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků 1. třídy ZŠ 
• Úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků SŠ 
• Focení tříd SŠ 
• Exkurze ČNB DE3A, DE3B 
• PedF UK, katedra IT, výuka programování pomocí LEGO Mindstorm DE1A(IT), DE2A(IT) 
• Výuka plavání ZŠ  

říjen 2016 

• Výstava obrazů a fotografií studentů 1.KŠPA Kladno, Ing. Hany Skallové a vyučujících 
odborných uměleckých předmětů v NC OAZA Kladno 

• Prezentace školy na 1. ZŠ Slaný – Háje 
• Nehodou to začíná, bezpečnostní akce firmy DEKRA – DE3A, DE3B, DE4A, DE4B 
• Setkání zástupců SŠ, PPP a ÚP – Bc. Marcela Machalová 
• Profesia Days  
• Den otevřených dveří 
• Veletrh vzdělávání , KD Kladno – Sítná 
• Exkurze: Bienále grafiků, maířů, fotografů – DE3B 
• Focení tříd ZŠ 
• První pomoc – project pro 1. stupeň ZŠ 
• Projekt Halloween pro 1. stupeň ZŠ 
• Testování ECDL 
• Exkurze – Design Blok – DE1B, DE4B 
• Kraje pro bezpečný Internet – 2.ročníky SŠ 

listopad 2016 
• Prezentace školy na ZŠ 
• Hudební dílna pro žáky ZŠ 
• Poznávací zájezd Švýcarsko 
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• Strašidelné odpoledne pro žáky ŠD 
• Futsalový turnaj sportovní hala Kladno 
• Exkurze – výstava grafických prací Sládečkovo museum Kladno 
• Schůzka třídních dvojek s ředitelem a zástupkyní školy 
• Prezentace školy na ZŠ Stochov 
• Soutěž Piškvorky 
• Testování 3.ročníků – přírodovědné znalosti 
• Den otevřených dveří 
• Prezentace školy na 2. ZŠ Slaný 
• Tvořivá keramická dílna pro žáky ZŠ 
• Třídní schůzky ZŠ/SŠ 
• Filmové představení pro SŠ  
• Veletrh vzdělávání – Rakovník 
• Eckurze – Neviditelná výstava pro ZŠ 
• Prezentace školy na 3. ZŠ Slaný 
• Pedagogická rada 
• Školení BOZ a PO pro nové zaměstnance 

 

prosinec 2016 
• Revolution Train – protidrogový vlak Praha – DE1A, DE1B 
• Vánoční tvoření pro rodiče, rod. Příslušníky, učitele ZŠ a SŠ 
• Vánoční tvoření pro ZŠ 
• Mikulášská v NC OAZA Kladno – vystoupení sboru ŠD 
• Ledová plocha – náměstí Starosty Pavla pro ZŠ 
• Klauzurní práce – grafický design 
• Školní futsalový turnaj sportovní hala Kladno 
• Filmové představení Planeta Země 
• Ježíškova dílna – náměstí Starosty Pavla – ZŠ 
• Projektový den – digitální fotografování – DE4B 
• Exkurze – Královská cesta – DE3B 

 

leden 2017 
• Výstava osobních PC a her Sládečkovo museum Kladno pro obor Informační technologie 
• Talentové zkoušky – 1.kolo 
• Futsalový turnaj Příbram 
• EKOTOPFILM – Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Kladno kino Hutník pro ZŠ, SŠ 
• HAZARD KOLEM NÁS – beseda pro 3. ročníky 
• Exkurze Praha, Obecní dům, Palác Kinských, Městská knihovna 
• Den otevřených dveří 
• Výstava LEGO Holešovice – DE1A, DE3A 
• Futsalový turnaj dívky 
• Talentové zkoušky – 2. kolo  
• Projektový den – Hrozba terorismu, ochrana měkkých cílů 
• Pedagogická rada 
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únor 2017 
• Výstava obrazů a fotografií studentů 1.KŠPA Kladno, Ing. Hany Skallové a vyučujících 

odborných uměleckých předmětů v OC Central Kladno 
• Energie – budoucnost lidstava – beseda – DE1A, DE1B 
• Exkurze – Letiště Václava Havla 
• Beseda s pracovníky ÚP – DE4A, DE4B 
• Den otevřených dveří 
• Divadelní představení pro SŠ 

 

březen 2017 
• Etické dílny – pro ZŠ 
• Etika do škol – DE2A, DE2B, DE3B 
• Výstava “Místa utrpení, smrti a hrdinství” – DE1A, DE1B, DE2A, DE2B 
• Maturity na nečisto 
• Beseda s pamětníkem Asafem Auerbachem DE1A, DE1B, DE2A, DE2B 
• Workshop – tvorba komiksu – DE1B, DE2B 
• Beseda – fond SONS, příprava IT a počítačů pro nevidomé, vodící pes – DE2A, DE2B, DE3A, 

DE3B 
• Exkurze – knihovna Kladno 2.A 
• Den otevřených dveří 
• Beseda – bezpečnostní hrozby pro ČR s arm. Gen. Jiřím Šedivým – DE3A, DE3B 
• Miluju tablet! – Rudolfinum Praha 
• Maturitní ples 
• Výstava – Viktor Stříbrný – DE1B, DE2B, DE3B 
• Noc s Andersenem – noční pohádkové čtení s přespáním ve škole – ZŠ 

 

 

duben 2017 
• Návšteva knihovny Kladno – 1A 
• Zápis do prvních tříd ZŠ 
• Schůzka třídních dvojek s ředitelem a zástupkyní školy 
• Filmové představení kino Hutník – SŠ 
• Exkurze – Veletržní palác – Abstrakce asymbolismus – DE1B, DE2B, DE3B 
• Velikonoce ve škole – ZŠ 
• Pedagogická rada 
• Návštěva knihovny – SVK Kladno – DE2A 
• Projektový den – Den Země – ZŠ 

 

květen 2017 

• Studentská odborná praxe 2., 3. ročníky SŠ 
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• Divadelní představení – Divadlo Lampion Kladno – ZŠ 
• Garden Party – zahradní slavnost k 25. výročí založení školy 
• Exkurze – Křest knihy “Žeryk pracuje” – 1.A 
• Stereotypy v nás – seminář, multikulturní centrum Praha – DE2A, DE2B 
• Exkurze – Sletiště Kladno – HZS – ZŠ 
• Pasování čtenáře – knihovna Kladno – 1.A 

 
 

červen 2016 
• Finanční gramotnost – DE1A, DE1B 
• Zájezd Chorvatsko – sportovně relaxační kurz – SŠ 
• Studentská odborná praxe pro 2. a 3. ročníky SŠ 
• ART SEMESTR – VŠUP – UMPRUM Praha – výstava klauzurních prací student – DE1B, DE2B, 

DE3B 
• Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků ZŠ 
• Slavnostní předávání maturitních vysvědčení – Obřadní síň Magistrát Města Kladna 
• Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků SŠ 
• Exkurze – Seznam.cz – DE3A (IT) 
• Divadelní představení – Festival Vyšehraní – ZŠ 
• Klauzurní práce v oboru GD – DE1B, DE2B, DE3B 
• Výstava – Body the Exhibition – Výstaviště Praha – DE1A(MSP), DE2A(MSP) 
• Exkurze – museum Apple Praha – DE2A(IT) 
• Exkurze – Valdštejnská jízdárna František Skála – DE1B, DE2B, DE3B 
• Lanové centrum Sletiště Kladno – ZŠ 
• Branný den, první pomoc, ZŠ – řešení dopravních situací 
• Pedagogická rada 
• Opékání buřtíků – závěrečné posezení s rodiči, žáky ZŠ a uřiteli – ZŠ 
• Sportovní den – Labyrint Kladno – 3A 
• Školní výlet – Hluboká nad Vltavou – DE1B 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Kontrolní činnost ČŠI byla v 1. KŠPA Kladno, s. r. o. provedena ve dnech 16., 18., 19. a 
23. března 2015. Závěry kontrolní činnosti jsou sepsány v Inspekční zprávě čj. ČŠIS-643/15-S, 
která je přílohou této Výroční zprávy. Inspekční zprávu lze rovněž nalézt na stránkách ČŠI. 

 
Další kontrolní činnost ze strany ČŠI byla uskutečněna 2. května 2016 v průběhu maturitních 
zkoušek společné části. Inspekce hodnotila organizaci a zajištění maturitních zkoušek a dále 
zda způsob a průběh zadávání zkoušky probíhal v souladu s platnou legislativou. Závěry 
šetření jsou součástí této Výroční zprávy. 
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10 Základní údaje o hospodaření školy 
 

Základní údaje o hospodaření školy jsou součástí této zprávy a jsou uvedeny v přílohách této 
zprávy. 

 
 
 

11 Přílohy 
 

01_Inspekční zpráva j. ČŠIS-643/15-S 

02_Protokol o kontrole čj. ČŠIS-1210/16-S 

03_Komentář k vyúčtování státní dotace dle č. 3 písmeno 2 

04_Ukazatel nákladovosti ve šk. r. 2016/2017 

05_Rozbor hospodaření s dotací za školní rok 2016/2017 

06_Základní údaje o hospodaření za období 1.9.2016 – 31.8.2017 

07_Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školskému zařízení ve šk. r. 2016/2017  
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12 Obrazové přílohy 
 
 

 

Obrázek 6: budova školy Obrázek 6: budova školy 
 
 

 

 

Obrázek 6: interiéry školní družiny Obrázek 6: interiéry školní družiny 
 
 
 
 

 

Obrázek 6: interiéry kmenové třídy Obrázek 6: interiéry kmenové třídy 
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Obrázek 7: Výstava obrazů - galerie Obrázek 7: Výstava obraz - galerie 

 
 

Obrázek 9: Nové interiéry - chodba Obrázek 9: Nové interiéry - chodba 
 

 

Obrázek 10: Nový herní prvek - zahrada 
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INSPEK ČNÍ ZPRÁVA
Čj. ČŠIS-643/15-S

Název právnické osoby 
vykonávající činnost školy

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola 
(1. KŠPA), s.r.o.

Sídlo Holandská 2531, 272 01 Kladno

E-mail právnické osoby kladno@1kspa.cz

IČ 25108492

Identifikátor 600006930

Právní forma Společnost s ručením omezeným

Zastoupená Mgr. Martinem Štorkem, ředitelem

Zřizovatel Ing. Hana Skallová

Místo inspekční činnosti Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Termín inspekční činnosti 16., 18., 19. a 23. březen 2015 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět inspekční činnosti

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, 
školní družinou a střední školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a 
výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a 
hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a 
rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve 
znění pozdějších předpisů.

Inspekční činnost podle § 174 odst. 6 školského zákona.
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Sledovaným obdobím jsou školní roky 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 k termínu 
konání inspekční činnosti.

Charakteristika

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), s. r. o. (dále „škola“)
poskytuje vzdělávání v denní a dálkové formě vzdělání ve střední škole (SŠ) a od 1. 
září 2014 základní vzdělání v nově zřízené základní škole (ZŠ). Součástí školy je také od 
1. září 2014 školní družina (ŠD). Místem poskytovaného středního i základního vzdělávání 
je Holandská 2531, 270 01 Kladno – Kročehlavy. Druhé místo poskytovaného vzdělávání 
uvedené v rejstříku škol a školských zařízení (Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice) 
škola od 1. 9. 2012 nevyužívá, vzdělávání je zde dle sdělení ředitele školy a zřizovatelky 
pozastaveno. Vzdělávání v základní škole, střední škole a ve školní družině je realizováno
dle školních vzdělávacích programů (ŠVP).
V základní škole, byla zahájena výuka v prvním ročníku, do kterého bylo od 1. září 2014 
přijato na základě zápisu 11 žáků (v době inspekční činnosti to bylo již žáků 12). 
Ve střední škole probíhá vzdělávání v denní formě v pěti oborech s délkou studia čtyři 
roky (Ekonomika a podnikání, Cestovní ruch, Veřejnosprávní činnost, Informační 
technologie, Grafický design) a ve dvouletém nástavbovém studiu (Podnikání). Původní 
čtyři zaměření (výpočetní technika, podnikání, výtvarnictví v reklamě, management 
sportu) v oboru Ekonomika a podnikání nahrazuje vedení školy postupně samostatnými 
obory. Výtvarnictví v reklamě bylo s platností od 1. 9. 2012 nahrazeno oborem Grafický
design a Výpočetní technika byla nahrazena oborem s názvem Informační technologie.
Škola rovněž poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v dálkové formě zaměřené 
na uchazeče se základním vzděláním, kteří si chtějí doplnit středoškolské vzdělání. Jedná 
se o pětileté dálkové studium Cestovní ruch, Informační technologie a Veřejnosprávní 
činnost. 
Distanční formu vzdělávání, kterou má škola zařazenou v rejstříku škol a školských 
zařízení pro čtyřletý obor Ekonomika a podnikání, pro pětileté studium Cestovního
ruchu, Veřejnosprávní činnosti a tříletého studia v oboru Podnikání, ve sledovaném období 
škola nerealizovala.
Nejvyšší povolený počet žáků ve střední škole je 850, v základní škole 150 a ve školní 
družině 25. K datu inspekční činnosti ve střední škole studovalo ve statisticky 
vykazovaných 10 třídách denního studia celkem 195 žáků a v 11 třídách dálkového studia 
81 žáků. Kapacita střední školy je naplněna z 31 %. Z hlediska nabízených oborů denního 
studia je patrný nárůst u nově zřízeného oboru Grafický design, u ostatních oborů vzdělání 
spíše klesá počet přijímaných žáků. 
Kapacita základní školy je vzhledem k datu zahájení činnosti využita pouze na 8 % 
a kapacita školní družiny na 48 %.
K datu inspekční činnosti bylo školou předloženo v oblasti středního vzdělávání 84 
individuálních vzdělávacích plánů (10 žáků z důvodu individuálního vzdělávání v cizím 
jazyku, 6 žáků z důvodu individuálního vzdělávání v odborných předmětech, 1 žák 
ze zdravotních důvodů a 67 žáků z ostatních důvodů, převážně sportovních aktivit). 
K 30. září 2014 škola vykázala 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ke dni 
inspekční činnosti již vedla těchto žáků 15. Z tohoto počtu žáků se vzdělává 10 dle 
individuálního vzdělávacího plánu.  
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Stravování škola ve svých prostorách nezajišťuje, ale v rámci polední přestávky mají 
všichni žáci školy možnost využít služeb školní jídelny v blízké základní škole (cca 150 
m), jejímž zřizovatelem je město Kladno.

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů
Řízení

Koncepce vedení školy vychází z regionálních potřeb, zájmu uchazečů a konkurence 
schopnosti vůči nejbližší školám v okolí. Tomu odpovídá účinný informační elektronický 
systém a propagace vzdělávání ve třídách s nízkým počtem žáků.
Povinná dokumentace je vedena v rozsahu stanoveném školským zákonem, většina 
dokumentace je vedena v elektronické podobě (školní matrika, třídní knihy, týdenní 
rozvrhy hodin). Rozdělení kompetencí v řízení školy je jednoznačně stanoveno 
dokumentem s názvem „Organizační řád a pracovní náplně zaměstnanců“. Úsek vedení 
školy představuje zřizovatelka, jednatel, ředitel školy a zástupce ředitele školy. 
Zřizovatelka školy jmenuje a odvolává výkonné vedení školy (ředitele a zástupce ředitele). 
Rozepisuje škole finanční prostředky, schvaluje a kontroluje jejich efektivní využití a 
poskytuje škole další prostředky k zajištění činnosti, a to vše v součinnosti s jednatelem. 
Ten je statutárním orgánem školy, zastupuje a reprezentuje školu navenek. Mimo jiné má 
vyhrazené právo se účastnit jednání pedagogické rady. Ředitel školy je statutárním 
zástupcem ve věcech pedagogických, což představuje organizaci a řízení vzdělávání. O 
přijímání nových učitelů však má rozhodující slovo jednatele školy, který provádí tzv. 
přijímací pohovory s uchazeči o zaměstnání a samostatně také provádí hospitace pro 
posouzení kvality vyučujících. Z výše uvedeného vyplývá, že kompetence ředitele 
a zástupce se do určité míry překrývají s činností zřizovatelky a jednatele školy. To je 
mírným rizikem z pohledu každodenního uplatňování kompetencí ředitele školy. Přesto 
úroveň řízení školy odpovídá typu školy, stanovené plány a cíle umožňuje způsob řízení 
naplňovat. Ze zápisů z jednání pedagogické rady vyplývá, že organizace a výsledky 
vzdělávání jsou jak v oblasti středního vzdělávání, tak v oblasti základního vzdělávání 
řešeny samostatně. Skladba pedagogického sboru s větším počet externích učitelů je 
důvodem menšího prostoru zapojování učitelů do chodu a řízení školy. 

Personální podmínky

Vedení školy přijímá pouze částečná opatření v oblasti personální (např. přijímání 
externích pracovníků na dohodu o provedení práce, zajišťování finančních příspěvků 
studujícím učitelům, plánovité další vzdělávání), a proto se nedaří tuto oblast zajišťovat 
v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. K datu inspekční činnosti vyučovalo
ve střední i základní škole 13 interních a 8 externích pedagogů. Celkem 2 interní učitelé a 
3 externí učitelé (zaměstnaní pouze na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní 
činnosti) nesplňují předpoklady odborné kvalifikace. 
V nově zřízené základní škole se předem ústně domluvený nástup učitelky s odpovídající 
odbornou kvalifikací nerealizoval, a tak výuku zajišťují dvě učitelky bez potřebné 
kvalifikace. Jedna z nich (třídní učitelka – vyučuje 20 vyučovacích hodin z celkem 22 
hodinové časové dotace určené pro výuku v 1. třídě) je sice oprávněna vyučovat na prvním 
stupni základní školy, ale na základě v tomto školním roce zahájeného kvalifikačního 
studia. Druhá učitelka vyučuje anglický jazyk (hodinová dotace dvě vyučovací hodiny 
týdně) a potřebné kvalifikační studium neabsolvuje. Zájmové vzdělávání ve školní družině 
zajišťuje jedna kvalifikovaná vychovatelka. Personální podmínky jsou pro školu rizikovou 
oblastí.

Materiální podmínky
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Výuka se uskutečňuje v budově (bývalé mateřské školy), kterou v roce 2010 zřizovatelka 
zakoupila od města Kladna. Využívaná přilehlá zahrada je Magistrátem města Kladna 
škole pronajímána. Vlastnictvím budovy se otevřel prostor pro naplňování koncepce 
dalšího vývoje školy – zvyšování počtu učeben v rámci plánované přístavby. Stálou slabou 
stránkou současných prostor je chybějící tělocvična, proto si škola smluvně zajišťuje 
náhradní prostory pro výuku tělesné výchovy v okolních školách. Samostatný prostor pro 
odkládání oblečení není k dispozici, před třídami jsou umístěny malé skříňky a společný 
věšák na svršky. Vchod do budovy je bezbariérový, ostatní prostory nikoli. Vstup do 
budovy školy je z bezpečnostních důvodů možný pouze s čipovou kartou, kterou žáci mají 
od školy zapůjčenou.
Základní škola je umístěna v přízemí školní budovy. Má vlastní oddělené prostory, které 
tvoří třída ZŠ, třída ŠD, učitelský kabinet a zázemí (šatna, sklad, sociální zařízení). 
Třída ZŠ je propojena s třídou ŠD a má východ na oplocenou školní zahradu, což je 
efektivně využíváno jak při výuce, tak při relaxaci o přestávkách. Ve třídě je základní 
vybavení (bílá fixová tabule, zelená tabule pro psaní křídou, výškově stavitelný nábytek 
pro žáky). Ve škole (v budově – tj. v prostorách střední školy) jsou k dispozici počítačové 
učebny vybavené interaktivními tabulemi, které mohou žáci ZŠ v rámci rozvrhu učeben
využívat. Nedostatkem je, že žákovský nábytek v těchto učebnách neodpovídá svoji 
velikostí žákům ZŠ. Třída je podnětně vyzdobena nástěnnými tabulemi souvisejícími 
s realizovanou výukou (k pořízeným nástěnným tabulím jsou k dispozici také tabulky a 
pracovní listy pro žáky) a pracemi žáků. Školní družina využívá pro svoji činnost také 
dětské hřiště v blízkém sídlišti a přírodu v okolí (Sitenské údolí).
Prostorové podmínky vzdělávání ve střední škole zahrnují čtyři odborné učebny pro výuku 
informačních a komunikačních technologií (ICT). Dále jsou využívány kmenové třídy (10) 
vybavené zachovalým žákovským nábytkem a menší učebna pro výuku uměleckých 
předmětů. Ve všech třídách mají vyučující k dispozici stolní počítač (vedení elektronické 
docházky). V odborných učebnách a ve čtyřech kmenových třídách je nainstalován 
dataprojektor, v jedné z nich je interaktivní tabule.  Jedna třída se využívá jako 
multimediální učebna. Všichni interní učitelé vyučující v denní formě studia mají 
k dispozici služební notebook.  Počet počítačů používaných žáky je v posledních třech 
letech stabilní (celkem 77 ks). Velmi dobře se podařilo digitalizovat řadu materiálů, nejen 
zavést elektronickou třídní knihu a systém klasifikace žáků s možným vzdáleným 
přístupem pro zákonné zástupce, ale i zpracovat výukové materiály pro 18 předmětů. 
Výukové programy jsou používány jak při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, tak i 
v odborných předmětech. V nově zavedeném oboru Grafický design používají žáci 
malířské stojany, třídy pro výuku tohoto předmětu jsou vyzdobeny žákovskými 
uměleckými výtvory. Výzdoba ostatních tříd je minimální, pouze v některých jsou 
nástěnné obrazy s přehledem cizojazyčné gramatiky či mapy. Pro výuku odborných 
předmětů nejsou ve třídách žádné motivační prvky. Vyučující mají k dispozici čtyři 
kabinety s počítači připojenými na internet, tiskárnami a kopírkou. Společný prostor pro 
setkávání a oddych učitelů není k dispozici, rovněž chybí vhodný prostor pro setkávání se 
všemi žáky. V přízemí budovy je zřízen malý bufet k nákupu občerstvení pro zaměstnance 
a žáky střední školy.
Celkové prostory budovy a její vybavení umožňují škole realizovat školní vzdělávací 
programy. 

Ekonomické podmínky

Rozhodujícím zdrojem příjmů byla v hodnoceném období dotace poskytnutá ze státního 
rozpočtu. Dalším zdrojem příjmů bylo školné od žáků základní a střední školy a školní 
družiny. Od 1. září 2012 byla škola zapojena do projektu EU peníze školám s projektem 
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s názvem Inovace výuky pomocí ICT. Cílem bylo zlepšení stavu vzdělávání ve střední 
škole, zkvalitnění práce ve vybraných předmětech formou individualizace, vytvoření 
digitálních učebních materiálů v rámci klíčové aktivity inovace a vybavení školy ICT 
v předmětech český jazyk a literatura, matematika, konverzace v anglickém a ruském 
jazyce a počítačový seminář. Škola byla vybavena novým serverem, tři odborné učebny 
výpočetní techniky žákovskými stanicemi, pro interní pedagogy byly pořízeny notebooky.
V letech 2012 a 2013 vykázala škola ztrátu, v roce 2014 bylo její hospodaření ziskové. 
Poskytnuté prostředky byly využity na mzdy a s nimi související zákonné odvody, ostatní 
platby za provedenou práci, energie, nájemné, nákup učebnic, učebních pomůcek 
a základních školních potřeb. Zřizovatelka se spolupodílí na úhradě školného u studujících 
učitelů. Ne vždy se však jedná o potřebné pedagogické studium. Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků probíhá převážně formou samostudia, k tomuto účelu je k 
dispozici dostatečné množství odborné literatury včetně periodik nebo formou e-learningu. 

Výše hodnocené podmínky vzdělávání umožňují naplňovat ŠVP pro základní školu, 
školní družinu, střední školu a jsou celkově hodnoceny jako průměrné, rizikovou oblastí 
jsou personální podmínky základní i střední školy.

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

Přijímání a organizace vzdělávání

Ve sledovaných letech nebyly součástí přijímacích podmínek pro žádnou formu studia 
na střední škole přijímací zkoušky. Podmínky přijímání, které jsou specifikované podle 
jednotlivých ŠVP, škola velmi přehledně zveřejňuje na svých webových stránkách. Zde 
uvádí požadavky pro talentové zkoušky, kapacitu studijních oborů a také kritéria, která
obsahují i mimo jiné bodové ohodnocení uchazečů v závislosti na jejich studijních 
výsledcích na základní škole. V rámci přijímacího řízení má škola nízké nároky na 
výsledky vzdělávání přijímaných uchazečů. Základním kritériem je, že nesmí být 
hodnoceni nedostatečně v žádném předmětu v předkládaných pololetích na přihlášce ke 
studiu. 
Při rozhodování o přijetí žáků k základnímu vzdělávání postupoval ředitel v souladu 
s právními předpisy. Škola prokazatelně informovala o své nové vzdělávací nabídce 
a pravidlech pro přijímání žáků do základní školy. Při přijímání do základní školy je 
snahou vedení identifikovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodů 
následného zajišťování specifických potřeb při vzdělávání. V případě nesouladu mezi 
vzdělávacími potřebami žáka danými doporučením školského poradenského zařízení 
a podmínkami školy vydává ředitel rozhodnutí o nepřijetí žáka. Ve školním roce 
2014/2015 bylo vydáno pouze jedno takové rozhodnutí.
Pro všechny části školy jsou ředitelem vypracovány pro zajištění řádného průběhu 
vzdělávání vnitřní řády, které obsahují pravidla chování žáků a zaměstnanců, jejich práva 
a povinnosti. Pro ZŠ a SŠ je to Školní řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků 
vzdělávání platný od 1. září 2014. Předložený a školou uplatňovaný školní řád obsahoval 
formální a obsahové nedostatky (například nepřesné vyjádření zajištění dozoru nad žáky 
během polední přestávky ve škole, nerozlišování pracovních a kalendářních dnů, chybně 
stanovený počet dnů, dokdy má vedení školy sdělit zákonným zástupcům akce konané
mimo školu). Během inspekční činnosti byl tento školní řád ředitelem opraven a doplněn.
Pro zajištění chodu ŠD vydal ředitel školy dokumenty dva, které upravují všechny 
předepsané oblasti – Vnitřní řád školní družiny ze dne 1. září 2014 a Řád školní družiny 
ze dne 1. září 2014. Příležitostí k zjednodušení a zpřehlednění je jejich seskupení 
do jednoho dokumentu.
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Průběh vzdělávání v základní škole a školní družině

Vzdělávání v ZŠ probíhá podle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem 
„Škola pro život“ (ŠVP ZV), který není v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání (chybí popis zabezpečení výuky žáků sociálně 
znevýhodněných a součástí ŠVP nejsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání –
hodnocení žáků probíhá dle školního řádu, jehož součástí tato pravidla jsou). Vzdělávání 
v ŠD je realizováno podle Školního vzdělávacího programu školní družiny (ŠVP ŠD), 
který je v souladu s požadavky školského zákona.
Při hospitacích bylo zjištěno, že se škole daří uskutečňovat deklarovanou vizi vytvořenou 
pro vzdělávání žáků v ZŠ a v ŠD, tj. žáci se vzdělávají v malém kolektivu (třída do 15 
žáků). Ve třídě ZŠ je vytvářena rodinná atmosféra a bezpečné prostředí. Doplňující, a 
rodiči využívanou, nabídkou školy je ranní a odpolední provoz ŠD. 
Ve všech hospitovaných hodinách v ZŠ učitelka stanovila srozumitelně jejich cíl a 
seznámila s ním žáky. Efektivně koordinovala všechny žákovské činnosti, zadávané 
pokyny byly srozumitelné, požadavky kladené na žáky odpovídaly jejich věku. Nejčastěji 
použitými formami výuky byly frontální a skupinová výuka a samostatná práce. Nejvíce 
využívanými metodami byly vyprávění, vysvětlování a problémové vyučování. Učitelce 
se dařilo pomocí aktivizujících metod práce s žáky udržovat v hodinách jejich pozornost
a tempo. Formy a metody práce volila učitelka vzhledem ke stanovenému cíli účelně. 
Výuka byla vedena věcně a odborně správně. Učitelka v hodině zohledňovala individuální 
potřeby žáků, motivačně jim poskytovala pozitivní zpětnou vazbu a dopomoc. V polovině 
hospitovaných hodin scházelo závěrečné hodnocení hodiny učitelem a sebehodnocení 
žáků.
Z průběhu vzdělávání v ZŠ a ze zápisů v třídní knize (od září 2014 k termínu konání 
inspekční činnosti) bylo zjištěno, že je výuka realizována v souladu se ŠVP ZV. Naplnění 
celého ŠVP pro první a následující ročníky bude možné vyhodnotit až po uzavření celého 
vzdělávacího cyklu. 
Z hospitace v ŠD a z přehledu výchovně-vzdělávací práce zaznamenávané v třídní knize 
bylo zjištěno, že činnosti s žáky v období od září 2014 k termínu konání inspekční činnosti 
odpovídají obsahu vzdělávání stanovenému v ŠVP ŠD.

Průběh vzdělávání v základní škole a ve školní družině mají celkově požadovanou
úroveň.

Průběh vzdělávání ve střední škole

ŠVP pro obory vyučované ve střední škole odpovídají svoji strukturou rámcovým 
vzdělávacím programům (RVP). Zjištěné nesrovnalosti formálního charakteru v učebních 
plánech (neúplné rozpracování RVP do ŠVP, chybné součty hodin v ročníku a neúplné 
poznámky k učebním plánům) byly v průběhu inspekční činnosti ředitelem školy
a koordinátorem ŠVP opraveny nebo doplněny. Ve škole nejsou ustanoveny předmětové 
komise. Řediteli školy bylo doporučeno společně s jednotlivými tvůrci učebních osnov 
častější kontrolovat nejenom jejich naplňování, ale také provádět zařazování inovativních
prvků. Například v oboru vzdělání Ekonomika a podnikání není v odpovídajících 
předmětech jednoznačně zařazeno učivo s náplní týkající se nácviku a zvládnutí 
desetiprstové hmatové metody, ani jiné metody nahrazující toto standardizované učivo dle 
RVP.
V denní i dálkové formě vzdělávání používají učitelé nejčastěji frontální formu výuky.  
Převládá výklad jako vyučovací metoda - doplněný vysvětlováním a následnou diskusí, 
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případně rozhovorem. Zaznamenána byla i samostatná práce žáků a práce ve skupinách. 
Žáci si zapisovali poznámky do sešitů i pracovních listů, pracovali s knihou, 
nakopírovanými materiály, podporována byla čtenářská gramotnost. Učitelé využívali 
ve velké míře vstupních poznatků žáků a správnou volbou vyučovacích metod se snažili 
přizpůsobit výuku jejich potřebám. Počty žáků v navštívených hodinách byly nízké (2 –
10), proto se vyučujícím dařilo uplatňovat individuální přístup. Jednalo se zejména o 
vhodnou podporu každého žáka a jeho povzbuzování k dosažení úspěchu. Nízký počet 
žáků ve třídě byl způsoben zejména značným množstvím povolených individuálních 
vzdělávacích plánů (IVP). Ve dvou třídách nástavbového denního studia jsou všichni 
zapsaní žáci vedeni v tomto režimu, a proto škola nevypracovala pro toto denní studium 
týdenní rozvrhy hodin, což je ale v rozporu s definovanou formou denního studia dle 
školského zákona. Organizace výuky většiny těchto žáků je deklarována v rozhodnutí o 
povolení IVP ředitelem školy, citace: “ výuka bude probíhat formou elektronických a 
individuálních konzultací vždy na základě předběžného kontaktu s vyučujícím a podle 
aktuálních možností žáka, formou domácí přípravy. Přehled o četnosti či jiné záznamy o 
individuálních konzultacích vedení školy nepředložilo. Individuální účast těchto žáků ve 
vyučování není v třídních knihách zaznamenávána.
Žákovská práce s interaktivní tabulí byla zaznamenána výjimečně. Interaktivní tabule byla 
převážně využita za účelem prezentace učiva vyučujícím. Při výuce cizích jazyků 
(anglický jazyk jako první cizí jazyk a německý či ruský jazyk jako druhý cizí jazyk) žáci 
rozvíjeli jazykové kompetence čtení, mluvení a užití jazyka. Učitel byl ale jediným 
zdrojem informací, žáci si nezjišťovali informace z jiných zdrojů, např. ze slovníků. 
V rámci výuky cizích jazyků rozvíjejí vyučující motivaci žáků zařazováním her, křížovek a 
aktivit z různých jazykových počítačových portálů. Žáci se mohou účastnit pravidelných 
zahraničních zájezdů pořádaných školou, většinou do anglicky a německy mluvících zemí.
Úsilí školy o rozvoj jazykových kompetencí vhodně doplňuje soutěž o pobyt v USA, 
návštěva anglického představení nebo exkurze do hotelů uskutečňované v cizím jazyce
Výuka v odborných předmětech měla efektivní vazbu na uplatnění v praxi. Ve struktuře 
hodiny však nebyl vytvořen prostor pro sebehodnocení žáků či hodnocení žáků navzájem. 
Ojediněle bylo zaznamenáno hodnocení učitelem, a to většinou za účelem zvýšení 
motivace při plnění zadaných úkolů. V nově vyučovaném oboru Grafický design se 
pozitivním formativním hodnocením daří rozvíjet kreativitu žáků. Ve všech sledovaných 
hodinách byl žákům příkladně dáván prostor pro vyjádření vlastního názoru a pohledu na 
věc. Příznivě laděné pracovní klima je funkční pro správné formování osobnosti žáků. 
Učitelé mají nastavena pravidla efektivní komunikace. Podpora klíčových kompetencí se 
daří zejména snahou o provázání mezipředmětových vztahů. Vyučující odborných 
předmětů vypracovali studijní materiály (skripta), které usnadňují domácí přípravu žáků. 
V rámci Projektového semináře v oboru Cestovní ruch žáci vhodně využívají nabytých 
teoretických znalostí při realizaci praktických aktivit. Problematika fiktivní firmy je 
organizována pouze v rámci školy, napojení na Centrum fiktivních firem při Národním 
ústavu pro vzdělávání již škola neprovozuje. Při výuce účetnictví a techniky administrativy 
žáci pracují účelně s účetním softwarem nebo výukovými programy. Nadaným žákům 
umožňuje škola složit certifikáty EDCL (European Computer Driving Licence) -
celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí 
a dovedností. V posledním školním roce se nepodařilo zajistit tradiční zapojení do 
certifikace znalostí účetnictví prostřednictvím Institutu certifikace účetních (ICU). 
Certifikované zkoušky z cizích jazyků škola žákům nenabízí, rovněž nezajišťuje zkoušku 
z psaní na klávesnici. Vedení školy zavedením nových oborů vzdělání (Grafický design, 
Informační technologie) potvrdilo snahu částečně změnit orientaci školy z oblasti klasické 
ekonomiky a podnikání směrem k informačním technologiím a grafickému designu.
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Průběh vzdělávání ve střední škole má celkově požadovanou úroveň.

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům 

Výsledky vzdělávání žáků ZŠ

Celkové i individuální výsledky vzdělávání žáků ZŠ průběžně sleduje třídní učitelka. 
Identifikuje žáky ohrožené školní neúspěšností, s příznaky speciálních vzdělávacích 
potřeb, či potřeb logopedické péče, kterým poté poskytuje účinnou poradenskou pomoc a 
informace v záležitostech jejich vzdělávání. Logopedickou poradnu mimo školu navštěvují 
pravidelně čtyři žáci, u dvou žáků bylo dle sdělení třídní učitelky zákonným zástupcům 
doporučeno diagnostické vyšetření ve školském poradenském zařízení. Adaptace žáků 
na základní školu ještě není ukončena. V období od září 2014 k termínu konání inspekční 
činnosti žáci prošli postupným přechodem od hry k učení, vytvořili si společná pravidla 
a navykli si na režim vzdělávacích činností a jejich střídání. Za první pololetí školního 
roku 2014/2015 dosáhli průměrných výsledků (75 % jich prospělo s vyznamenáním). 
Výstupy vzdělávání dosažené za první pololetí školního roku 2014/2015 ve ŠD 
korespondují s konkrétními cíli vzdělávání stanovenými v ŠVP ŠD, mají průměrnou 
úroveň.
O výsledcích vzdělávání v ZŠ jsou zákonní zástupci dostatečně informováni 
prostřednictvím žákovské knížky. Měsíčně do ní zaznamenává třídní učitelka souhrnné 
hodnocení předmětů český jazyk, matematika, člověka a jeho svět. Žáci přidávají své 
celkové „sebehodnocení“ pomocí grafického symbolu tzv. emotikonu. Na vysvědčení 
za první pololetí školního roku 2014/2015 byl v souladu se školním řádem použit způsob 
slovního hodnocení. Další informace o výsledcích vzdělávání a činnostech ZŠ a ŠD mohou 
jejich zákonní zástupci získat při každodenní komunikaci s učitelkou a vychovatelkou
a na „rodičovských schůzkách“. Výsledky vzdělávání jsou zaznamenávány do žákovských 
„portfolií“, další doplňující informace pro rodiče jsou dále na nástěnkách ve třídě
a na chodbě. Činnost ŠD byla veřejně prezentována např. na vánoční besídce pro rodiče. 
Pro ZŠ není zřízen žádný žákovský samosprávný orgán (jsou to prozatím pouze žáci 
prvního ročníku), ani rodičovské sdružení. ZŠ úzce a efektivně spolupracuje se ŠD. 
Fungující je spolupráce ZŠ s logopedickou poradnou, Pedagogicko-psychologickou 
poradnou v Kladně, se střediskem volného času „Labyrint“ (program Keramika, návštěva 
dopravního hřiště, vánoční program), s městským loutkovým divadlem, Policií české 
republiky. Škola je zapojena do projektu Mléko do škol.
Pro činnost ZŠ a ŠD zajišťuje škola bezpečné prostředí. K termínu konání inspekční 
činnosti nebyl zaznamenán v ZŠ a ŠD žádný žákovský úraz.

Vzhledem ke krátké činnosti ZŠ a ŠD nelze hodnotit celkové výsledky vzdělávání.
Zjištěné dílčí výsledky mají průměrnou úroveň.

Výsledky vzdělávání žáků střední školy

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je vždy předmětem jednání pedagogické rady
po skončení každého čtvrtletí školního roku. Vedle klasifikačního přehledu jsou však 
v malé míře zaznamenávána přijatá opatření, která by stanovovala způsob, jak zlepšit 
výsledky u jednotlivých žáků či předmětů se zhoršeným prospěchem.  Zákonní zástupci 
žáků jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání na třídních či individuálních 
schůzkách. Mají možnost průběžně sledovat výsledky vzdělávání pomocí dálkového 
přístupu k elektronickým žákovským knížkám. Škola dále využívá zasílání písemného 
oznamování výsledků vzdělávání zákonným zástupcům v případě zjištěného rizika
neúspěšnosti žáka.
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K datu inspekční činnosti škola eviduje celkem 15 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami s platnými posudky z pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Z tohoto 
počtu se 10 žáků vzdělává dle IVP. Informace o těchto žácích získávají pedagogičtí 
pracovníci pomocí vnitřní počítačové sítě a jsou povinni se s nimi seznámit. Zjištěným 
negativem je, že odpovědní pedagogové prokazatelně nezaznamenávají vyhodnocení 
účinnosti přijatých opatření při výuce s těmito žáky zvláště při nedosahování 
požadovaných k výsledkům.
Při vyhodnocování a pro porovnání výsledků vzdělávání škola využívá interní a externí
testování. V prvním ročníku jsou na základě rozřazovacích testů vytvářeny heterogenní 
skupiny pro výuku cizích jazyků. Interním testováním získává vedení školy a učitelé
srovnání mezi třídami v předmětech matematika, český a cizí jazyk. Externí testování 
maturitních ročníků je přínosem pro přípravu žáků k maturitním zkouškám. Žáci se účastní 
externího testování ještě v počítačové gramotnosti. Povinnou praxi absolvují 
v požadovaném rozsahu dvou týdnů ve třetím ročníku a pozitivním pro školu i žáky je, že 
jsou firmami už v jejím průběhu slovně hodnoceni. Škola sleduje výsledky regionálních 
srovnatelných škol a také výsledky v rámci dalších dvou škol, které sídlí v jiných krajích a 
mají společnou zřizovatelku – školy v Litoměřicích a v Praze. Na této platformě probíhají 
také informační výměny mezi učiteli za účelem sjednocení pedagogických postupů. Žáci 
z uvedených škol se mohou účastnit společných akcí, například zahraničních zájezdů. 
Své výsledky škola prezentuje veřejnosti například vystavováním děl žáků v městě Kladně
či při pořádání Dne na střední škole.
Žáky studující podle IVP (bez denní docházky do školy) jsou přezkušováni dvakrát nebo 
jednou ročně. Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že v této oblasti při hodnocení 
výsledků má škola velkou příležitost pro zlepšení. Analýzou žákovských prací byla 
zjištěna nízká úroveň vypracování jednotlivých odpovědí. Rovněž nejsou stanovena jasná 
kritéria hodnocení různých částí zkoušky. Opakovaně bylo zjištěno, že žák jako jednu část 
zkoušky předloží zpracované téma, které nebylo vyučujícím opravené a u kterého bylo 
patrné, že je stažené z internetu. Vedení školy bylo upozorněno na nutnost věnovat této 
oblasti pozornost.
V zájmu intenzivní přípravy škola nabízí žákům závěrečných ročníků ve 2. pololetí 
školního roku pravidelné konzultace jednou za 14 dnů, což se pozitivně promítlo ve 
sledovaném období nejvíce ve zlepšených výsledcích žáků dálkového studia.
Z předložených výsledků vzdělávání ve sledovaném období vyplývá, že v rámci denního 
čtyřletého vzdělávání s pravidelnou docházkou do školy je ustáleným trendem, že slabších
výsledků dosahují žáci ve všeobecně vzdělávacích předmětech, lepších výsledků dosahují 
v odborných předmětech. U žáků s IVP bylo zjištěno, že stanovené zkoušky vykonávají 
velmi často až v náhradních termínech a dosahují nejslabších výsledků. Organizace jejich 
studia spíše odpovídá studiu distančnímu. 
Z výsledků dosahovaných v denní formě vzdělávání plyne, že žáci upřednostnili 
u maturitních zkoušek před zkouškou z matematiky zkoušku z anglického jazyka, ve které 
dosáhli nejlepšího průměru. V předcházejícím roce to byly právě zkoušky z matematiky, u 
kterých neprospělo 18 % žáků z celkového hodnoceného počtu. Žáci docilují lepších 
výsledků z profilových zkoušek než ze společné části maturitních zkoušek. Žáci denní 
dvouleté nástavby dosud nematurovali. Žáci v dálkové formě vzdělávání dávali u 
maturitních zkoušek také přednost ve volbě cizím jazykům před zkouškou z matematiky.  
Ti, kteří se rozhodli pro matematiku, byli většinou neúspěšní. 
Ve sledovaném období byl celkově zjištěn patrný pokles počtu udělených vyznamenání 
a počtu prospívajících a naopak nárůst neprospívajících nebo nehodnocených žáků v
řádném termínu.
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Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) je popsána ve školním řádu 
i v jednotlivých ŠVP v bodě Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
prevence. Žáci i všichni zaměstnanci jsou prokazatelně seznamováni s pravidly BOZ. 
Na začátku školního roku jsou žáci seznamováni i s pravidly BOZ v jednotlivých 
odborných učebnách i při konání různých akcí. Zápisy v třídních knihách potvrzují i 
seznámení se školním řádem. 
Kniha úrazů obsahuje všechny údaje požadované příslušnou legislativou. Počet úrazů je 
velmi nízký, jedná se vždy o 1 – 2 úrazy ročně. BOZ je také součástí vzdělávání pro zdraví 
a bývá začleňována do programů prevence proti násilí, šikaně a jiným společensky 
negativním jevům. 

Celkové výsledky vzdělání v SŠ mají průměrnou úroveň. 

Další zjištění

Počet povolených IVP je ve střední škole vysoký a vzhledem k deklarované denní formě 
vzdělávání nepřiměřený. Z níže uvedených skutečností vyplývá, že forma denního studia 
v intencích školského zákona neprobíhá u dvou tříd a u dvou žákovských skupin.

Ve statistickém výkazu o střední škole bylo k 30. září 2014 vykázáno v denním studiu 170 
žáků v 10 třídách. Z toho počtu je 71 žáků vykázáno s IVP (v době inspekční činnosti již 
bylo předloženo 84 povolených IVP). Vyučovaných tříd je dle vedených týdenních rozvrhů 
v denní formě od 1. 9. 2014 ke dni inspekční činnosti pouze 8. Školou uváděným důvodem 
nižšího počtu tříd bylo, že všichni žáci ve třídě NS1A (nástavbové studium prvního 
ročníku oboru Podnikání) a NS2A (nástavbové studium druhého ročníku oboru Podnikání) 
vzdělávají podle IVP, a proto nebyl těmto třídám vypracovaný týdenní rozvrh hodin. 
V rozhodnutí o povolení IVP je většinou organizace výuky popsána (viz výše str. 7 průběh 
vzdělávání) tak, že její znění odpovídá distanční formě vzdělávání (tuto formu má škola 
zařazenou v rejstříku škol a školských zařízení, ale ve sledovaném období nebyla žádným 
žákem využívána)! Ve třídě DE2B (druhý ročník složený ze žáků tří skupin různých oborů 
vzdělání), ve které je vykazováno a ve třídní knize zapsáno celkem 23 žáků. Z tohoto počtu 
pouze 7 žáků je pravidelně zapisováno do třídní knihy (jedná se o žáky nového oboru 
vzdělání Grafický design), dalších 14 žáků oboru vzdělání Ekonomika a podnikání a 2 žáci 
oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost mají všichni IVP a ve třídní knize za první pololetí 
školního roku 2014/2015 mají uvedenou nulou docházku. Tato třída má sestavený týdenní 
rozvrh hodin pouze pro žáky oboru vzdělání Grafický design. Výuka odborných předmětů 
žáků s IVP v týdenním rozvrhu zahrnuta není. Obdobná je situace ve třídě DE1B (první 
ročník denního studia složený ze skupin dvou oborů vzdělání), kde z 27 žáků má 16 žáků 
IVP (11 žáků Grafický design, 16 žáků Ekonomika a podnikání).   

Závěry

a) silnou stránkou školy jsou operativně prováděné úpravy vzdělávací nabídky školy 
reagující na potřeby regionu, zájmu uchazečů, žáků a podmínek školy

b) zjištěnými nedostatky školy byly neúplný ŠVP ZV, nevedení týdenní rozvrhů hodin 
tříd pro denní formu studia se žáky s IVP, personální podmínky
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c) slabými stránkami školy jsou administrativní nedostatky v dokumentech školy 
(neinovováni školního řádu, nevyhodnocování naplňování IVP), nízká úroveň způsobu 
hodnocení rozdílových zkoušek

d) návrhy na zlepšení: zvýšit průběžnou kontrolu povinné dokumentace školy, vedle 
denního studia efektivněji využívat další formy studia, zvýšit úroveň hodnocení 
a stanovení správných a průkazných kritérií při zkouškách u žáků s IVP 

e) od poslední inspekční činnosti se změnily ku prospěchu rozvoje školy její materiální 
podmínky (nákup budovy školy od Magistrátu města Kladna), v lednu roku 2013 byl 
jmenován nový ředitel školy a následně ve spolupráci se zřizovatelem byly zavedeny
nové obory vzdělání v SŠ (Grafický design, Informační technologie), vzdělávací 
nabídka školy byla rozšířena o další stupeň základního vzdělání

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších 
předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena jako 
průměrná, a to jak v oblasti středního vzdělání, tak v oblasti základního vzdělání.

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona požaduje

- do 14 dnů odstranění zjištěných nedostatků podle Závěrů písm. b) a zaslání zprávy 
o odstranění,

- do 14 dnů prevenci zjištěných nedostatků podle Závěrů písm. c) a zaslání zprávy 
o prevenci,

- do 14 dnů přijetí opatřen ke zlepšení stavu podle Záběrů písm. d) a zaslání zprávy 
o přijatých opatřeních.

Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, 
Arabská 683, 160 66  Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) 
nebo na e-podatelnu (csi.s@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá

1. Zřizovací listina čj. 706/09/2012 ze dne 12. září 2012 (1. kladenská soukromá střední 
škola a základní škola (1. KŠPA) s.r.o., ulice Holandská 2531, 272 01 Kladno) 
od 1. září 2013

2. Zakladatelská listina ZMĚNA názvu společnosti (II.) aktualizované znění ke dni 
1. červenci 2013 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), 
s.r.o.

3. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-48755/2012-62 
ze dne 24. ledna 2013 ve věci zápisu základní školy do rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. září 2013 a zápisu názvu školy 1. Kladenská soukromá 
střední odborná škola (1. KŠPA) a základní škola, s.r.o.

4. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-6070/2013-620 
ze dne 22. února 2013 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku 
škol a školských zařízení s účinností od 22. února 2013 (/výmaz oborů 63-41-L/512 
Podnikatelská administrativa /dálková forma vzdělávání – nástavba/, 63-41-M/030 
Podnikatelská administrativa /denní forma vzdělávání/, 64-42-M/040 Management 
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cestovního ruchu /denní forma vzdělávání/, zápisu současného ředitele a výmazu 
předcházející ředitelky z rejstříku škol a školských zařízení)

5. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 30 552/04-21 ze dne 
3. ledna 2005, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení 
s účinností od 1. září 2005

6. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. 27 509/2007-21 ze dne 
21. prosince 2007 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení s účinností od 1. září 2008 (týká se zápisu oborů vzdělání podle 
Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy)

7. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 7 816/2009-21 ze dne 
2. dubna 2009 ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. září 2009 (týká se zápisu oborů vzdělání podle Klasifikace 
kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy)

8. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 28 844/2009-21 ze dne 
10. prosince 2009 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení s účinností od 1. září 2010 (týká e výmazu Oborů vzdělání 
63-42-L/502 Technickohospodářské a správní činnosti /denní forma vzdělávání/ 
a 63-42-L/502 Technickohospodářské a správní činností /Dálková forma vzdělávání/)

9. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. 37 142/2011-25 ze dne 
20. března 2012 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení s účinností od 1. září 2012 (týká se zápisu oborů vzdělání podle 
Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy)

10. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-53617/2012-620 
ze dne 13. března 2013 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku 
škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2013 (týká se zápisu oborů vzdělání 
podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy 
78 42-M/02 Ekonomické lyceum/denní forma vzdělávání/, 78-42-M/02 Ekonomické 
lyceum /distanční forma vzdělávání/ a 82-41-M/05 Grafický design /denní forma 
vzdělávání/)

11. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-28744/2013-7 
ze dne 28. srpna 2013 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku 
škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2013 (týká se výmazu oboru vzdělání 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum/denní forma vzdělávání/ a zápisu názvu právnické 
osoby 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), s.r.o.

12. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje čj. 14866/2008/KUSK ze dne 
29. února 2008 o stanovení počtu žáků v jednotlivých povolených oborech vzdělání 
a formách vzdělávání s účinností od 1. září 2008

13. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje čj. 054809/2013/KUSK ze dne 
17. května 2013 ve věci změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení s účinností 
od 1. září 2013 (týká se stanovení počtu žáků v jednotlivých povolených oborech 
vzdělání a formách vzdělávání)

14. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje čj.074157/2012/KUSK ze dne 
1. června 2012 ve věci změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení s účinností 
do 1. září 2012 (týká se nejvyššího nepřekročitelného počtu žáků ve stanovených 
oborech vzdělání a formách vzdělávání)

15. Jmenovací dekret pro ředitele školy ze dne 29. ledna 2013 vydaný s účinností 
od 29. ledna 2013 (bez čj.)

16. Školní vzdělávací program zpracovaný podle rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání s názvem „Škola pro život“ s platností od 1. září 2014
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17. ŠVP Ekonomika a podnikání (63-41-M/01), denní, č. j.: 677a/08/2009 – zaměření: 
Podnikání, Management sportu, Výtvarnictví v reklamě 

18. ŠVP Cestovní ruch (65-42-M/02), denní, od 1. 9. 2009
19. ŠVP Cestovní ruch (65-42-M/02), dálkové, od 1. 9. 2009 
20. ŠVP Grafický design (82-41-M/05), denní, od 1. 9. 2013 
21. ŠVP Informační technologie (18-20-M/01), denní, od 1. 9. 2009
22. ŠVP Informační technologie (18-20-M/01), dálkové, od 1. 9. 2009 
23. ŠVP Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01), denní, od 1. 9. 2009
24. ŠVP Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01), dálkové, od 1. 9. 2009 
25. ŠVP (nástavba): Podnikání (64-41-L/51), denní, od 1. 10. 2010 
26. ŠVP (nástavba): Podnikání (64-41-L/51), dálkové, od 1. 10. 2010 
27. Třídní knihy SŠ vedené ve školních letech 2012/13, 2013/14 a 2014/15
28. Aktuální rozvrhy tříd ve školním roce 2014/15 s označením: DE1A, DE1B, DE2A, 

DE2B, DE3A, DE3B, DE4A, DE4B
29. Aktuální rozvrhy učitelů ve školním roce 2014/15
30. Výroční zprávy za školní roky 2012/13 a 2013/14
31. Zápisy z jednání pedagogické rady ve školním roce 2014/15 
32. Záznamy z hospitací v ZŠ a SŠ od 1. 9. 2014 – 28. 2. 2015
33. Doklady o ukončování vzdělávání maturitní zkouškou vedené školou ve školním roce 

2012/13, 2013/14
34. Školní řád ze dne 1. 9. 2014
35. Kniha úrazů od 8. 10. 2014
36. Směrnice k zajištění BOZ dětí, č. BP – 00 – 01 ze dne 26. 11. 2013
37. Soubor dokumentů Dohoda o odborné praxi uzavřená mezi 1. KŠPA, s. r. o., Holandská 

2531, Kladno a jednotlivými firmami ve školním roce 2013/14
38. Školní vzdělávací program školní družiny s platností od 1. září 2014
39. Vnitřní řád školní družiny ze dne 1. září 2014
40. Řád školní družiny ze dne 1. září 2014
41. Evidence žáků (elektronická podoba) k termínu konání inspekční činnosti
42. Přehled výchovně vzdělávací práce – Třídní kniha pro Školní družinu vedená 

ve školním roce 2014/2015 
43. Třídní kniha třídy 1. A vedená ve školním roce 2014/2015 k termínu konání inspekční 

činnosti
44. Žákovské knížky žáků ZŠ vedené k termínu konání inspekční činnosti
45. Přihlášky do školní družiny pro školní rok 2014/2015
46. Zápisní lístky do školní družiny pro školní rok 2014/2015
47. Seznámení zákonných zástupců žáků se školním řádem a řádem školní družiny (seznam 

žáků s adresami a podpisy rodičů)
48. Dokumentace k přijímání žáků do ZŠ
49. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k základnímu vzdělávání (včetně poučení o možnosti 

odvolání) čj. 96/02/2014, 99/02/2014, 106/02/2014
50. Personální dokumentace pedagogických pracovníků školy
51. Smlouva č. S-3624/ŠKS/2015 o poskytnutí dotace a o zvýšení dotace na školní rok 

2015/2016 uzavřená dne 29. ledna 2015
52. Smlouva č. S-0025/ŠKS/2014 o poskytnutí dotace a o zvýšení dotace na školní rok 

2014/2015 uzavřená dne 4. února 2014
53. Smlouva č. 1/ŠKS/2013 o poskytnutí dotace a o zvýšení dotace na školní rok 2013/2014 

uzavřená dne 31. ledna 2013 včetně dodatku č. 1 ze dne 14. března 2013 (poskytnutí 
dotace pro základní školu) a dodatku č. 2 ze dne 19. dubna 2013 (poskytnutí dotace 
pro obor grafický design)
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54. Smlouva č. 48/ŠKS/2012 o poskytnutí dotace a o zvýšení dotace na školní rok 
2012/2013 uzavřená dne 31. ledna 2012 včetně dodatku č. 1 ze dne 13. dubna 2012

55. Účetní závěrka za rok 2012, 2013 a 2014
56. Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT transferem v roce 2012, 2013 a 2014
57. Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství 

P 1-04 za 1. – 4. čtvrtletí 2014, datum odeslání 8. ledna 2015
58. Dokumentace k projektu EU peníze školám
59. Inspekční zpráva čj. ČŠIS-2038/10-S ze dne 10. 11. 2010

Poučení

Podle § 174 odst. 10 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu 
inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné 
připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, 
Arabská 683, 160 66  Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) 
nebo na e-podatelnu (csi.s@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu, 
a to k rukám ředitele inspektorátu.

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce 
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční 
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo 
školském zařízení, jichž se týká, a ve Středočeském inspektorátu České školní 
inspekce.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce podpis

PaedDr. Václav Skála, školní inspektor Václav Skála, v. r.

Ing. Vladimíra Hokešová, školní inspektorka Vladimíra Hokešová, v. r.

Ing. Jana Diopová, školní inspektorka Jana Diopová, v. r.

Mgr. Martin Krupa, školní inspektor Martin Krupa, v. r.

Ing. Bc. Marcela Orthoberová, kontrolní pracovnice Marcela Orthoberová, v. r.

V Praze 20. dubna 2015
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Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce

Mgr. Martin Štorek, ředitel školy

podpis

Martin Štorek, v. r.

Titul, jméno, příjmení, funkce

V Kladně 29. dubna 2015
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