
Kladno dne 01.09.2022 
 
Vážený studente, 
 
zasílám Vám informace k organizaci studia na naší škole 1.KŠPA Kladno, s.r.o. 
Vaší třídní učitelkou je paní Mgr. Bc. Marcela Machalová, MBA (machalova@1kspa.cz), DI2C je třídní 
učitel pan Ondřej Kopecký (kopecky@1kspa.cz)  
Distanční forma vzdělávání je dle § 25 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) samostatné 
studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě 
spojené s individuálními konzultacemi a právě tento způsob vzdělávání preferujete. 
  
Informační schůzka pro studenty 1. a 2. ročníku se bude konat 3.10.2022 15-15,30 a 3. a 4. ročníků 
15,30-16,00 v prostorách školy. 
 
Každému žákovi a jeho zákonnému zástupci je zřízen účet do elektronické žákovské knížky, kterou 
naleznete na stránkách školy https://dis.1kspa-kladno.cz v menu Bakaláři. Přístupové údaje si sami 
vygenerujete po odkliknutí odkazu zapomenuté heslo v přihlašovací obrazovce. Jediný údaj, pomocí 
kterého si přístupové údaje vytvoříte, je zadání Vaší emailové adresy, kterou jste nám poskytli 
v osobním dotazníku studenta při přijímacím řízení. Na tento email vám dorazí přístupové údaje. 
Pokud email v naší databázi neexistuje, nebo je nekorektní, kontaktujte třídního učitele.  
Všem studentům je zasláno potvrzení o studiu – pro další si musíte přijít osobně, případně 
kontaktujte sekretariát školy. 
 Pro komunikaci mezi školou a žákem resp. zákonnými zástupci je nezbytné, abyste udržovali 
kontaktní údaje stále aktuální! Jejich případné změny neprodleně sdělte třídnímu vyučujícímu.  
V komunikaci e-mailem vždy uvádějte: Vaše jméno a příjmení a třídu (nikoli jen ročník)! 
 
Organizace studia v distanční formě: 
 
Studium je realizováno prostřednictvím informačních technologií a ústního zkoušení za každé pololetí 
školního roku. Každá zkouška se skládá ze dvou částí – písemné seminární práce či referátu, který 
průběžně zašlete na mail vyučujícího daného předmětu a ústní zkoušky (popř. testu) 
https://dis.1kspa-kladno.cz v záložce ORGANIZACE STUDIA – zadání ke zkouškám.  Její 
termín si individuálně domluvíte předem s jednotlivým vyučujícím daného předmětu minimálně 7-10 
dnů dopředu. Součástí zadání jsou formátovací parametry písemné části, které je nutno dodržovat a 
dále jméno zkoušejícího  
(emailový kontakt na zkoušejícího: prijmeni@1kspa.cz). 
Výsledky rozdílových zkoušek můžete sledovat v elektronické ŽK nejdříve do 1 týdne po řádně 
uzavřené zkoušce. V případě nesrovnalostí neprodleně kontaktujte vyučujícího předmětu. 
 
Vzhledem k tomu, že se v průběhu školního roku může měnit mnoho termínů z technických, 
hygienických důvodů, veškeré informace vždy pro celou třídu budou zasílány do elektronické 
žákovské knížky – záložka Komens 
 
 
Zkoušky za 1. pololetí je nutné vykonat nejpozději do 20.01.2023, (písemná část musí být však 
odevzdána nejpozději 10 dnů předem do 10.1.2023) popřípadě na základě zaslané žádosti o 
prodloužení klasifikace https://1kspa-kladno.cz/dokumenty-zadosti do30.03.2023 (práce musí být 
odeslány do 17.03.2023). 
V případě, že student zůstane neklasifikován z nějakého předmětu v prvním pololetí, bude muset při 
zkoušce za druhé pololetí prokázat, že látku za první pololetí zvládá, neboť látka druhého pololetí na 
ní navazuje.   
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Pokud práce zasíláte e-mailem v poslední den určení  pro zaslání písemných prací, jsou přijímány 
pouze do 9,00 dopoledne. Později již nemusí být hodnoceny. 
 
Pokud žák své sportovní aktivity provozuje v zahraničí a doloží to potvrzením klubu, nebude za 
první pololetí klasifikován a bude konat zkoušky za druhé pololetí v termínu nejpozději  
do 20.06.2023. 
 
            
 
Zkoušky za 2. pololetí je nutné vykonat nejpozději do 20.06. 2023, (písemné práce musí být 
odevzdány nejpozději do 9.06.2023) popřípadě na základě zaslané žádosti o prodloužení klasifikace  
do 29.08. 2023(práce musí být odevzdány nejpozději do 15.8.2023). 
 
Studenti 4. ročníku musí vykonat zkoušky za 2. pololetí nejpozději do 20.04.2023 (práce musí být 
odevzdány nejpozději 11.04.2023) 
 
Zkoušky doporučujeme vykonávat průběžně během celého pololetí a nenechat ústní zkoušení na 
poslední týden před výše zmíněnými termíny (zkoušející nemají časové kapacity pro odzkoušení 
velkého množství studentů).  
 
Pokud práce zasíláte e-mailem v poslední den určení, jsou přijímány pouze do 9,00 dopoledne. 
 
Informace pouze pro studenty 4. ročníku: 
Studenti čtvrtých ročníků se musí dostavit nejpozději v termínu do konce listopadu k vyplnění a 
podpisu přihlášky k maturitní zkoušce a dokumentů nezbytných ke konání maturitní zkoušky! Bez 
toho nebudou k maturitní zkoušce připuštěni! V případě, že není možné se dostavit osobně, může 
tento úkon za něj vykonat kdokoli s platnou plnou mocí. 
 
Maturitní zkoušky se skládají z těchto částí: 
 
Praktická maturitní zkouška – práce z odborných předmětů a její obhajoba 
Jedná se dlouhodobou práci, kde si student musí vybrat z několika možných zadání a průběžně zasílat 
k hodnocení – termíny na stránkách školy, pro bližší informace Mgr. Matyáš Myškovský 
(myskovsky@1kspa.cz)  
Didaktické testy: z cizího jazyka nebo matematiky a českého jazyka 
Písemné práce: z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (pokud byla vybrána matematika, cizí 
jazyk odpadá)   
Ústní zkoušky: z cizího jazyka (pokud byla vybrána matematika, cizí jazyk odpadá) 
 Teorie a praxe sportu, českého jazyka a literatury. 
 
Termíny maturitních zkoušek jsou vždy včas vyvěšeny na stránkách školy!  
 
Účet: 51-5217730277/0100 
Školné pro tento školní rok  (1.-4. ročník) je 22.000,--   
 
Mgr. Bc. Marcela Machalová, MBA 
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