1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o.
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Holandská 2531, 272 01 Kladno | IČ: 25108492 | IZO: 043784054| zapsáno do obchodního rejstříku dne 24. 2. 1997,
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Informativní schůzka pro rodiče a žáky budoucích prvních ročníků SŠ
ve školním roce 2018/19
Důležité informace pro rodiče a žáky
Žák nastupující do 1. ročníku SŠ si připraví a donese 3.9.2018:








Kopii vysvědčení z posledního ročníku ZŠ (pro nastupující ze ZŠ)
Platné vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny (pokud žák má SVP)
Učebnice dle přiloženého seznamu (donese dle rozvrhu od 5.9.2018)
Psací a rýsovací pomůcky, kalkulačku se základními funkcemi, sešity
Vratnou zálohu ve výši 200,- Kč na vstupní magnetickou kartu
Vratnou zálohu ve výši 100,- Kč na klíček od botníku
Přezůvky a cvičební obuv

Kontakty
Adresa školy: Holandská 2531, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Telefony:
kancelář školy
312 687 800, 733 123 587
ředitelka školy
Mgr. Jitka Maršálková marsalkova@1kspa.cz
výchovný poradce
Bc. Marcela Machalová; machalova@1kspa.cz
preventista
Bc. Monika Klimovičová; klimovicova@1kspa.cz
školní jídelna (4. ZŠ Kladno) 312 682 941, 731 495 024
Www školy: www.1kspa.cz/kladno
Mail: kladno@1kspa.cz
Kontakty na jednotlivé vyučující naleznete na www stránkách školy
http://www.1kspa.cz/kladno/historie.html.

Výuka a vstup do budovy
Vyučování začíná v pondělí 3. září 2018 v 7:55. Žáci vstupují do budovy hlavním vchodem od
7:30. Vchod je opatřen elektronickým vrátným, který je ovládán čipovou kartou. Každému
žákovi škola zapůjčí vstupní kartu za vratnou zálohu 200 Kč. Hlavní vchod a chodby jsou
monitorovány z bezpečnostních důvodů kamerovým systémem.
Rozvrh hodin a zvonění jsou uvedeny na webových stránkách školy. Polední obědová
přestávka je v době 12:20 – 12:50 hod.
Zákonný zástupce a žák se seznámí na www stránkách školy se Školním řádem a řádem
počítačové učebny (pl. od 3.9.2018)

Stravování
Máme možnost žákům zajistit stravování ve školní jídelně při 4. ZŠ Kladno, výběr ze tří
hlavních jídel, cena obědu činí 25,- Kč. U vedoucí školní jídelny si žák zakoupí elektronický čip
(cca 130,-), pomocí něhož si stravu odebírá a objednává na terminálu v jídelně. Objednávky
lze řešit i pomocí webového portálu www.strava.cz (kod jídelny je 0654). Nákup čipu, platbu
a objednávku je možno řešit již poslední srpnový týden. Jídelna vaří od 3.9.
Ve škole je malý bufet a nápojový automat.
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Školné
Platby školného je nutno uhradit za 1. pololetí nejpozději do 15. 9. a za 2. pololetí nejpozději
do 15. 2. hotově u asistentky ředitele školy pí Mouchové v úředních hodinách nebo
převodem na účet školy č. ú.: 515217730277/0100 vedeného u KB. Jako variabilní symbol
uvádějte RČ žáka, do poznámky jméno a příjmení žáka. Lze rovněž požádat ředitele školy o
měsíční splátkový kalendář.

Elektronická žákovská knížka, rozvrhy, klasifikace
Naše škola má zavedenu internetovou žákovskou knížku, která zpřístupní rodičům a žákům
informace o průběžné klasifikaci, online docházce žáků, aktuální rozvrh žáka a změny v něm,
suplování, akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly, splátky školného,
kázeňská opatření, náhradní a opravné zkoušky, apod. IŽK umožňuje komunikaci mezi
vedením školy, učiteli, žáky, vytváření anket apod.
V IŽK lze sledovat záznamy z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech
v jednotlivých předmětech - přivítají nemocní žáci i jejich rodiče.
Využívání Internetové žákovské knížky vyžaduje pravidelný přístup rodičů k internetu, lze
také nainstalovat mobilní aplikaci pro OS Android a iOS. Přihlašovací údaje si žák a rodič sám
vygeneruje na www stránkách školy po zadání emailové adresy, kterou poskytl škole v
Osobního dotazníku studenta při přijímacím řízení.
Rozvrhy tříd jsou přístupné na stránkách školy i bez přihlášení do Bakalářů.

Uvolnění z TVY
Žáci, kteří ze zdravotních důvodů budou uplatňovat částečné nebo úplné uvolnění z tělesné
výchovy, odevzdají vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře řediteli školy nejpozději do
15. 9. (žádost je možno stáhnout ze stránek školy www.1kspa.cz/kladno)

Omlouvání absencí
Dle § 67, odst. 1 zákona 561/2004 Sb. – školský zákon, je zákonný zástupce nezletilého žáka
povinen omluvit jeho nepřítomnost ve vyučování nejpozději do 3 dnů od počátku jeho
nepřítomnosti na výše uvedená tel. čísla nebo e-mail školy. Do 3 pracovních dnů po nástupu
do školy je povinen žák předložit třídnímu vyučujícímu v omluvném listu důvod své
nepřítomnosti, jinak bude absence řešena jako neomluvena a s tím související kázeňská
opatření!!!

Adaptační kurz
Pro žáky 1. ročníků plánujeme od 11.9. do 14.9.2016 adaptační kurz kepm Relax Teplá na
Karlovarsku. (http://www.camprelaxtepla.cz/) ubytování, doprava autobusem tam i zpět a
strava bude zajištěna (2×noc, oběd-večeře-snídaně-oběd-večeře-snídaně). Ubytování
v chatkách. Cena 2000,- Kč (nutno uhradit nejpozději do 3.9. třídnímu vyučujícímu).

Výstavy prací žáků GD
Během roku pořádáme výstavy prací žáků oboru Grafický design (OC Central Kladno, NC
Oaza Kladno, galerie Idea Praha).

Výuka cizích jazyků
Hlavním cizím jazykem je ANJ, druhým cizím jazykem RUJ nebo NEJ.
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ISIC karty
Nabízíme vystavení mezinárodní studentské karty ISIC, kterou lze využít místo čipu pro odběr
stravy, výhledově jako vstupní kartu do budovy. S kartou je spojeno velké množství slev
(Alza, sport, kultura, festivaly, oblečení, kina, divadla, mezinárodní doprava, cestování,
apod.) více na www. isic.cz. Kontaktní osoba pro ISIC karty – Ing. Horová; cena 290,- Kč.

ECDL testovací středisko
Naše škola je testovacím střediskem mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL
(www.ecdl.cz). Cetifikát má mezinárodní platnost, skládá se ze 7 modulů zaměřených na
praktickou práci s počítačem, kancelářským balíkem Office atd. Certifikát vč. povinného
indexu stojí 2000,-. Motivační program pro uchazeče, úspěšné testy jsou započteny do
klasifikace v předměty Výpočetní technika. Finanční zátěž je možno rozložit v průběhu studia.
Na začátku šk. roku doporučuji zakoupit index pro testování (702,- Kč).

MS Office 2016
Po dobu studia má každý žák denní formy ZDARMA možnost instalace až na 5 zařízení nebo
využívat online aplikace na login.microsoftonline.com.

Burza učebnic
V polovině září pořádáme ve škole burzu učebnic, na které je možno od žáků vyšších ročníků
nebo absolventů zakoupit některé potřebné učebnice za nižší cenu.

Lyžařský kurz a zahraniční zájezdy
Každoročně pořádáme v lednu – únoru lyžařský kurz pro 1. ročníky. Dále 1 až 2 zahraniční
pobytové zájezdy za přijatelné ceny.

Kurz grafických technik, knižní vazby, fotografie
Pro žáky 1. a 2. ročníků se pořádá kurz různych technik, který je povinný. Cena je 2 500 Kč.
V cena je celková a zahrnuje dopravu, ubytování (4x, stravu, poplatky za kurz v Hroznově
akademii).
Termín pro 1. ročník 13.5 – 17.5.2019 (knižní vazba, keramika)
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Seznam povinných učebnic a pomůcek pro 1. ročníky
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura (všechny obory)



Literatura pro 1. roč. SŠ Didaktis, Bláhová a spol.
Český jazyk 1.- 4.ročník SŠ, Bláhová, Didaktis

Anglický jazyk (všichni žáci)
 New Headway – Elementary (The third edition!!!)
Ruský jazyk ()
 KLASS ! 1
(nakladatelství KLETT)
Německý jazyk ()
 DIREKT NEW 1 (nakladetelství KLETT)
Matematika
 Pracovní sešit pro studenty 1. roč. SŠ, Danida, Helusová (cca 180 Kč), škola zijistí
hromadnou objednávku
Výpočetní technika
 Počítač nejen k maturitě 1. díl, P.Navrátil, Computermedia
Ostatní předměty (Chemie, Fyzika, apod.) – materiály na webu školy

Odborné předměty
Obor GRAFICKÝ DESIGN
- kniha: V. Prokop, Kapitoly z dějin výtvarného umění

-

2x desky A2 na výkresy (jedny do školy a jedny na přepravu výkresů domů)
Tužky HB, 4B, 6B
Guma plastická
Uhel přírodní
Rudka (černá, hnědá)
Tuž, pero
Akvarelové barvy (ne vodovky)
Akrylové barvy – žlutá, červená, modrá
Štětec kulatý s měkkým vláknem č. 2,4,6,10
Nůžky
Pravítko 30 – 40 cm, trojúhelník
Pastelky Koh-i-noor, Maped- ty kvalitnější

Další pomůcky dle pokynů vyučujících si studenti obstarají v průběhu
roku.
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Obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
- HARDWARE učebnice pro pokročilé, Jaroslav Horák, Computermedia
- ALGORITMIZACE, J. Pšenčíková, Computermedia
Obor CESTOVNÍ RUCH
- Počítač nejen k maturitě 1. díl, P.Navrátil, Computermedia
- Služby v cestovních ruchu, Ján Orieška, IDEA SERVIS
- Zeměpis cestovního ruchu, Milan Holeček, Peter Mariot, Miroslav Střída, Nakladatelství
České geografické společnosti s.r.o. Praha
Obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
- Počítač nejen k maturitě 1. díl, P.Navrátil, Computermedia
Další studijní materiály a učebnice budou doporučeny v průběhu výuky.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění 48/1997
§10 (5) Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů
skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7.
Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti
známy. Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto
povinnost jejich zákonný zástupce.

Těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

Mgr. Jitka Maršálková, v. r.
ředitelka školy
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