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Škola v Kladně získala prostřednictvím své zřizovatelky bronzovou příčku v prestižní soutěži Ocenění
českých podnikatelek ve střední kategorii.Je mezinárodně certiﬁkována International Education
Society, London (IES) - certiﬁkací kvality vzdělávacího zařízení, dále je certiﬁkována společností Institut
Certiﬁkace Účetních (ISU) a studentům nabízí také ECDL certiﬁkaci. Blízce spolupracuje s místním
hokejovým klubem a je aktivně zapojena do programu eTwinning. Její studenti vyhráli i v různých
celostátních soutěžích (např. Business Point) a aktivně se zapojují do charitativních akcí (Kapka naděje
atd).

Vzdělání
FEL ČVUT,pedagogické minimum na PF UK v Praze

KŠPA je soustava
soukromých škol a vloni
oslavila 20.výročí
od založeni školy v Kladně.
Vznikla v roce 1992,
o rok později rozšířila
svoji činnost v Praze
a Litoměřicích. Od roku
1997 mají všechny školy
samostatnou právní
subjektivitu.
V současné době zde
probíhá výuka denní
a dálkovou formou v těchto
oborech:
Cestovní ruch, Informační
technologie, Veřejnosprávní
činnost, Podnikání,
Management sportu,
Reklamní výtvarnictví

Dosavadní kariéra
spolu s otcem v roce 1992 založila soukromou střední školu 1.KŠPA, zpočátku vyučovala, stala se
ředitelkou,od roku 2002 je jediným společníkem těchto ﬁrem

Cenná rada
Dělat naplno,s úsměvem a radostí podle svého nejlepšího svědomí .

Silné stránky
komunikativnost,empatie, lidskost,analytické myšlení,vytrvalost,vynalézavost

Profesionální zásady
Jednat co nejvíce na rovinu a zároveň s taktem,vest ﬁrmy v souladu
s duchovními zákony, jimiž se řídí.

Záliby
cestování,léčitelství, malování, psaní,organizování besed, kurzů, autorských čteni Napsala dvě knížky,
které ilustrovala.

Motto
Mít v sobě jak diamantový šperk sebevědomí, tak smaragd pokory.
Věříme, že v každém dítěti je ukryt talent, jen ho najít a posílit.

