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Hana Skallová získala tretí
místo v souteži podnikatelek
Majitelka

i. J<ŠPA Hana Skallová

z I<ladna se umístila v kategorii stredních podniku

SANDRA BEJŠÁI<OVÁ
\

Kladno - Zrizovatelka

soukromé strední školy 1. KŠPA
má významný podnikatelský
úspech.
V kategorii Ceská zakladatelka, která podnik vlastní a
rídí, získala tretí místo v rámci stredních spolecností s 25 až
99 zamestnanci. "Myslím, že
konecne prišlo ocenení po
dvaceti letech práce, kdy ne
všichni
byli soukromému
školství nakloneni," rekla Hana Skallová. Za výsledkem
však stojí stejne jako u ostatních podniku celý tým obklopující zrizovatelku školy.
Tu založil její otec v Kladne
v roce 1992, postupne vznikly
další pobocky v nekolika mestech. Nyní má 1. KŠPA nekolik desítek zamestnancu a približne pet set studentu. K dispozici je prezencní i dálkové
studium.
Hana Skallová byla oslovena poradateli souteže na základe splnení kritérií. Podnik
musí být vybranou ženou plne
vlastnen a musí obstát ve financní analýze, kterou delají
porádající agentury. Ctvrtý
rocník souteže Ocenení ceských podnikatelek byl vyhlášen prvního listopadu. Na
slavnostní vecer byly pozvány
zástupkyne 34 firem, Hana
Skallová mela v tomto výberu
tri své školy. Posuzovány byly
ekonomické a financní ukazatele, což tvorilo sedmdesát
procent hodnocení. Zbytek zastupoval spolecenský prínos,
který hodnotila porota, v níž
sedela napríklad Dana Bérová.

ZALOŽIT SI SOUKROMOU ŠKOLU napadlo Hanu Skallovouješte
pri studiích. Její otec se rozhodl vzít to vážne a použil koncept propojení teorie s praktickými
vlastnostmi.
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"Umístení v souteži muže
být impulzem k podnikání pro
další ženy a dokazuje to, že není treba mít tak ostré lokty,"
dodala Skallová.
Kladenská 1. KŠP A se snaží, aby predmety vyucovali lidé, kterí prošli praxí. Studenti
se mají naucit rešit praktické

úkoly
pomocí takzvaného
problémového vyucování, kde
se musí vyrovnat s rešením
konkrétních
úkolu.
"Když
jsem na vysoké škole chvíli
pracovala pro zahranicní spolecnost, nemohla jsem za sebe
najít náhradu schopnou rovnou fungovat v praxi. To me

privedlo na myšlenku vlastní
školy," vysvetlila Skallová.
Na 1. KŠPA lze studovat
obory podnikatelské, ekonomické a informacní technologie. Plánované je otevrení poptávaných
oboru reklamní
grafika a sportovní management.

