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Obchodní akademii studoval v letech 
2011–2015. Po maturitě nastoupil na 
jednoleté pomaturitní studium 
anglického jazyka na soukromou 
jazykovou školu MAVO, s. r. o., kde 
také získal osvědčení. V září roku 2016 
nastoupil na Vyšší odbornou školu 
sociálně-právní, sídlící na Praze 10 na 
Zahradním Městě. Studovaný tříletý 
obor Sociální pedagogika zakončil 
absolventskou zkouškou v červnu 2019. 
Poté zahájil studium na Univerzitě Jana 
Amose Komenského Praha, s. r. o. , 
kde později složil státní závěrečnou 
bakalářskou zkoušku. Po státnicích si 
dal možná měsíční oddych (pauzu) 
a posléze si šel zjistit informace 
o sociální službě „podporované 
zaměstnání“ do jedné organizace 
v blízkosti bydliště. Organizace FOSA, 
o. p. s. poskytuje pomoc a podporu 
lidem se zdravotním postižením či 
znevýhodněním a pomáha jim najít 
a získat uplatnění na otevřeném trhu 
práce v Praze, nikoliv v chráněných 
dílnách, pracovištích apod. V současné 
době komunikuje s přidělenou pracovní 
konzultantkou této společnosti. 

Další jeho činností je spolupráce 
s klubem ROAD. Pro tento klub a jeho 
členy připravuje a vytváří soutěž 
„Chcete být milionářem?“ formou krátkých prezentací s otázkami a odpověďmi na ně.  

 

„Velice si vážím toho, že jsem se dostal právě na tuto střední školu. Jsem rád, že jsem zde 
mohl prožít nejlepší studentská léta se svými novými kamarády a vrstevníky, a také si 
vážím toho, že jsme mohli zažít mnoho společných školních i mimoškolních akcí či různých 
dalších aktivit. Hned po maturitě jsme se společně dohodli, že vyrazíme na víkendový 
pobyt do Krkonoš. I v následujícím roce jsme se sešli a už jako bývalí spolužáci strávili 
společný víkend ve Spálově u Železného Brodu. Dodnes se scházíme alespoň jednou za 
rok, i když jen na jedno odpoledne v restauraci. Myslím si, že tato škola mi dala mnoho jak 
vědomostí, tak zkušeností. Zkrátka bavily mě zde skoro všechny předměty – od jazyků, 
přes odborné ekonomické předměty a dokonce i matematika a statistika. Miloval jsem 
hodiny dějepisu a moc rád jsem  měl  výuku obchodní korespondence, kterou jsem si 
vybral i jako volitelný předmět k maturitní zkoušce. Dovednosti získané v tomto oboru 
využívám prakticky denně při psaní různých dokumentů.“  


