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MATURITY A ZÁVĚREČNÉ 
ZKOUŠKY 2020/2021

Tento školní rok byl ke studentům 
závěrečných ročníků krutý. Převažovalo 
studium na dálku, které vyžadovalo velkou 
osobní zodpovědnost a pevnou vůli. O 
to jsou větší gratulace k úspěšnému 
zvládnutí jednotlivých maturitních 
zkoušek a praktických závěrečných 
zkoušek. I když jsme vysvědčení 
předávali improvizovaně na školní 
zahradě, byly to hezké slavnostní chvíle. 
Příjemnou atmosféru dokládají fotografie 
a úsměvy na tváři všech zúčastněných. 
 

Olga Krankusová, ředitelka školy
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ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2020/2021 se téměř 
celý nesl v duchu distanční vý-
uky, uzavřel studenty doma a 
učitele nechal vyučovat přes 
monitory v prázdných třídách. 
O to více jsme si užili ten po-
slední měsíc. Na závěr vyrazila 
část studentů do Prahy, ostatní 
se sešli na „zahradní párty“. 

Budeme se těšit, že podobných 
akcí podnikneme příští rok více.
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ZAHRADNÍ PÁRTY
Společně jsme si zahráli několik her, 
poté se studenti rozdělili do skupin 
a vyrazili získávat indicie k rozluštění 
hádanky. K  tomu se celou zahradou 
linula vůně grilovaného masa a 
hrála hudba. Rozhodně jsme si 
úterní dopoledne užili a těší nás, že 
i studenti naši snahu ocenili a že 
jsme jim (dle slov jedné studentky) 
zlepšili náladu.
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VÝLET
DO
PRAHY
Těsně před vysvědčením v úterý 29. června se započala velká výprava HernaBusem do Prahy 
skládající se ze 46 studentů a 3 učitelů našeho skvělého vzdělávacího ústavu. 
Už na dálnici D1 jsme zažili spoustu dobrodružství např. stání v dlouhé nehýbající se koloně, 
vyhýbání se překážkám. 
Dorazili jsme k Masarykovu nádraží, odkud začínala naše pěší cesta po krásách Prahy. První 
zastávka byla u Obecního domu a Národní banky. Zamířili jsme historickou Celetnou ulicí 
kolem domu U Černé Matky Boží a Univerzity Karlovy na Staroměstské náměstí, kde jsme 
zahlédli kostel Matky Boží před Týnem, Staroměstskou radnici, pomník Mistra Jana Husa a 
nově postavený a obnovený Mariánský sloup. 
Vydali jsme se kolem kostela sv. Mikuláše do staré židovské čtvrti. Zastavili jsme se u 
Maiselovy synagogy a Staronové synagogy. Někteří účastníci spojili prohlídku historických 
památek s vtipným hodnocením moderního vozového parku v pražských ulicích. 
Očekávaný chládek a relaxaci jsme našli na nábřeží, které jsme prošli od Právnické fakulty UK, 
kolem Rudolfina, památníku Jana Palacha a jeho matky. Přes Vltavu jsme uviděli Kramářovu 

vilu, Úřad vlády ČR a samozřejmě Pražský 
hrad. 
Došli jsme ke Karlovu mostu, který nás 
zaujal svojí důstojností vyznívající ještě 
více v Praze bez turistů, jako bychom se 
vrátili v  čase. Nejpříjemnější procházka 
vedla kolem Sovových mlýnů na Kampě, 
kde od řeky vál chladný vítr a chránil nás 
stín stromů. Dlážděný chodník na mostě 
Legií byl rozpálený tak, že jsme spěchali 

v  klimatizovaném Palladiu. Byl to 
vítaný konec po cestě v  rozpálených 
ulicích. 
Všichni jsme uvítali poskytnutý azyl 
v autobuse, kde to chvílemi vypadalo 
jako ve velké noclehárně. U školy jsme 
se všichni rozloučili a zamířili ke svým 
domovům.

do stinné části Národní třídy. Minuli 
jsme Pamětní desku 17. 11. 1989 a 
těšili jsme na pohyblivou hlavu Franze 
Kafky, která se bohužel nehýbala, 
protože nebyl daný čas. Jedno 
z posledních zastavení bylo ve spodní 
části Václavského náměstí, které 
bylo téměř bez lidí a poskytlo nám 
ojedinělý výhled na celé prostranství.
Naše velká výprava se těšila na chvíli 
odpočinku a možnosti občerstvení 

Autorky: Lenka Lutnerová, Zuzana Brabcová
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PŘÍPRAVA NA
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
2021/2022

Od 1. července 2021 
funguje ve škole 
prázdninový režim, 
neznamená to však, 
že je škola uzavřená 
a prázdná. Během 
letních dní se pečlivě 
připravujeme na 
nový školní rok - 
probíhá úklid školních 
prostor, archivace 
školních dokumentů, 
úprava učeben, 
drobné opravy, 
ale i naplánované 
rekonstrukční práce. 
V září přivítáme 
v naší škole nové 
studenty učebních 
oborů: Reprodukční 
grafik, Mechanik 

digitálních sítí, Kuchař 
a číšník, Prodavač 
a výrobce lahůdek 
a rovněž nové 
studenty maturitních 
oborů: Informační 
technologie, 
Obchodník. 
Pokračujeme 
ve výuce oboru 
Předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika formou 
kombinovaného 
studia a také ve výuce 
oboru Podnikání 
formou distančního 
studia.
Všem přijatým 
uchazečům 
gratulujeme, těšíme 
se na Vás!
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KNIHA,
KTEROU JEDNOU NAPÍŠU

Sedím schoulená v koutě a slzy se mi 
koulejí po tvářích, jedna po druhé mi pa-
dají do klína. Vím, že bych měla začít zase 
normálně žít, ale to se lehko řekne. Je to 
sice už pár týdnů, ale pořád to neskuteč-
ně bolí. Nemohu se s tím smířit, prostě 
nemohu. „Ach tati, moc mi chybíš, hrozně 
moc!“ Každý den na tebe myslím. Tolik 
jsme toho spolu plánovali a najednou už 
to nejde. Osud mi nedopřál se s tebou ani 
rozloučit.

Život je hrozně nespravedlivý! Jeden 
maličký nepozorný okamžik a lidský život 
je ten tam. Strašně bych chtěla vrátit 
čas, vidět tě opět mezi námi, obejmout 
tě, zasmát se s tebou… Vím, že ta mezi-
národní konference byla pro tebe hodně 
důležitá, ale proč jsi tenkrát raději nejel 
oklikou, aby ses vyhnul zácpě na dálnici? 
Ta pitomá nehoda! Denně se jich stanou 
tisíce a řada z nich skončí tragicky, tak 
jako ta tvoje.

Vždycky sis přál, abych byla spisovatel-
kou. Svoje příběhy jsem si tajně ukládala 
do šuplíku, ale ty jsi o tom stejně věděl. 
Nejdřív jsem je chtěla všechny roztrhat, 
protože mi připadaly dětinské. Pak jsem 
si ale řekla, že by to byla škoda. Postupně 
jsem si je znovu pročítala a nakonec se 
rozhodla, že na nich zapracuji a vylepším 
je. Jsou v nich vzpomínky, jedinečné oka-
mžiky, které už se nikdy nevrátí. A já se 
o ně podělím, už je před světem nebudu 
schovávat.

Napíšu knihu, knihu o tobě a o mně. O 
tom, jaký jsi byl, co všechno jsi překonal, 
čemu jsi mne naučil. Jak jsme lezli po 
horách, stanovali pod širákem, vystrašili 
bráchu, honili zloděje, připálili dort, … A 
bude plná humoru, ne smutná. Aby doká-
zala v lidech pobudit pocit štěstí a radost 
ze života, tak jako jsi to dokázal ty. Ty, můj 
báječný táta.

Autor: Student naší školy
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