1.KŠPA - vaše škola !
Chcete u nás studovat? Potřebujete více informací? Kontaktujte nás:

www.1kspa.cz, e-mail: kladno@1kspa.cz, tel.: 312 687 800
Několik otázek o soukromé škole
1.KŠPA jsme položili zřizovatelce soustavy škol 1.KŠPA v Praze,
Kladně, Litoměřicích a Černovicích Ing. Haně Skallové

zaujmou a baví. Výuka je prakticky zaměřená. To znamená, že se
snažíme, aby vše, co učíme, uměli
studenti prakticky použít a aby to
mělo nějaký význam pro jejich budoucí povolání. Kreativita, modelové situace, použitelnost v praxi: to jsou naše principy, kterými
se lišíme od ostatních škol.
Jakou výhodu vidíte v zřízení
několika podobných škol? A je
možné studovat na všech školách 1.KŠPA to samé?

Čím si myslíte, že se Vaše škola
liší?
Naše kladenská škola vznikla
v regionu jako první soukromá
škola (existuje již bezmála 20 let)
a naší snahou je a bude být PRVNÍ i nadále, a to v přátelském
a individuálním přístupu k žákům, kvalitou výuky, technickým
vybavením, originalitou velmi
praktických a názorných učebních metod, zajímavými novými
obory, soutěžemi a spoluprací se
samotnými studenty, kteří nám
pomáhají školu stále nově přetvářet podle svých představ.
Já sama jsem přeučený levák
a tak jsem vždycky snila o škole,
která by inteligentní děti, které
prostě do běžného průměru nemohou zapadnout, kladně motivovala a umožnila jim chodit
do školy bez zbytečného stresu.
Studenti, kteří chodí do školy
rádi, mají i větší motivaci se něco
dozvědět. Právě z tohoto důvodu
v našich školách převládají metody výuky, které studenty více

Výhodou je především to, že
pokud se studenti stěhují a na
naší škole se jim líbí, mohou bez
problémů přestoupit na jinou naši
školu. Další výhodou je spolupráce
mezi vedením a učiteli všech našich škol na projektech, na nových
metodách a koncepcích výuky.
Výměna zkušeností z jiných podmínek a jiného prostředí nám pomáhá v neustálém zkvalitňování
našich služeb žákům.
Na všech školách je možné studovat podobné obory jak denní
tak dálkovou formou. Nabízíme
i nástavbové studium. V současnosti je možné studovat obory:
Ekonomika a podnikání se zaměřením na podnikání či výpočetní
techniku a Informační technologie, Veřejnosprávní činnost,
Management cestovního ruchu
a ekonomické lyceem. Od příštího roku plánujeme otevřít obor
pro kreativní děti a to Výtvarnictví v reklamě.
Chtěla byste se něčím na kladenské škole pochlubit?
Být absolventem 1.KŠPÁ na
Kladně, v Litoměřicích či v Praze už něco znamená. Naši bývalí
absolventi jsou nyní vynikajícími
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a úspěšnými podnikateli, manažery, účetními, asistenty, IT v celé
České republice. Škola má dobré
jméno a zaměstnavatelé - často
taky absolventi naší školy - upřednostňují naše absolventy, protože vědí, že garantujeme určitou
kvalitu. Studenti našich škol se
pravidelně zúčastňují různých
soutěží. Například letos naši studenti vyhráli druhé a čtvrté místo
v prestižní soutěži Business point
v Brně.
Rozhodně si uvědomujeme, že
škola nejen vyučuje, ale i vychovává - a tak studenti pořádají řadu
akcí nejen profesního rázu, spolupracujeme s dětskými domovy
a s Kapkou naděje. Pro studenty
pořádáme i besedy s podnikateli, politiky a dalšími známými
osobnostmi, protože chceme, aby
se žáci inspirovali jejich prací a životem a měli tak důležité vzory
pro vlastní seberealizaci.
Na naší škole provádíme školení a testy ECDL, takže studenti
mohou certifikaci získat přímo
zde. To samé platí pro certifikaci
účetních znalostí. Ve spolupráci
s Institutem svazu účetních mají
naši studenti možnost při studiu
získat certifikát z oboru účetnictví
modul A či B - a to bez nákladných
kurzů. V testech z těžšího modulu
naši studenti dosáhli 92% úspěšnosti! Naše škola také vlastní certifikát kvality vzdělávacího zařízení
IES.
Ve škole také nově pořádáme
výměnné pobyty s žáky ze škol
z mnoha cizích zemí.
Nedávno se mnou dělal rozhovor jeden reportér a na jeho
konci byl z naší školy tak nadšený,
že řekl: „Kdybych se mohl vrátit
v čase zpět a znovu se rozhodnout, kam jít studovat, tak bych
šel určitě k vám na Kladenku!“

