
ONDŘEJ ŠNAJDR, absolvent gymnázia v roce 2020 

 

Po úspěšném složení maturitní zkoušky se 
rozhodl zahájit studium v jazykové škole 
Spěváček, konkrétně pomaturitní studium 
angličtiny. V tuto chvíli má podanou přihlášku na 
ČZU, na Fakultu agrobiologie a přírodních zdrojů 
– obory Ochrana krajiny a využívání přírodních 

zdrojů, Ekologické zemědělství a Veřejná správa 
v zemědělství, rozvoji venkova a krajiny. Jakožto 
milovník přírody a zvířat doufá, že mu vyjde 
obor Ochrana krajiny a využívání přírodních 
zdrojů. Zároveň podává přihlášku na Husitskou 
teologickou fakultu Univerzity Karlovy, obor 
Sociální a charitativní práce. Dále uvidí, co si na 
něj život přichystá, bude tomu čelit 
s optimismem a důvěrou, že vše dobře 
dopadne… 

 

„Když se řekne GOA, mnohým se vybaví škola 
jako malá vesnička, která je něco mezi malým městem, co se ruchu týče, avšak co se 
jejich „obyvatel“ týká, tak jsou to ti nejochotnější lidé, které jsem za svůj život zažil. Mně 
osobně se vybaví také místo, které jsem mohl považovat a považoval za domov… a stále 
to tak cítím! Je to už rok, co jsem oficiálně ukončil studium a také kariéru člena Školské 
rady, ale ty 4 roky mě hodně ovlivnily. Jsem vděčen za vše, co jsem zde prožil a co mě 
zdejší profesoři a profesorky naučili, protože díky nim jsem nejen pochopil sám sebe, ale 
také jsem pochopil, co je mým životním cílem, a ten také budu následovat … Dobře si 
pamatuji na první dny v prváku a další různé události, které se během těchto 4 let 
odehrály. Konec mého studia byl poznamenán hroznou dobou pandemickou, která stále 
trvá. Každopádně bych léta strávené na této škole za nic na světě nevyměnil. Získal jsem 
zde dobré kamarády a rozšířil si obzory v různých oblastech vědy, jazyka a literatury, opět 
nalezl lásku k divadlu (díky Klubu mladého diváka). Nikdy jsem nelitoval svého rozhodnutí 
studovat zde a doufám, že tato škola si zachová své kvality i pro další generace studentů, 
které přijdou po nás … Vždy na vše budu v dobrém vzpomínat.“ 

 


