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Na škole studovala od roku 2017. Ačkoli ji studium 
sociální činnosti bavilo, v budoucnu se chce zabývat 
oborem zcela odlišným. Dále bude studovat na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor Sinologie. 
Bude se tedy i nadále věnovat svému koníčku – 
čínštině. 

Dosavadní studium jí ale pomohlo si uvědomit, že je 
kolem nás mnoho lidí, kteří potřebují pomoci, doufá 
tedy, že bude moci školu kombinovat i s charitativní 
prací.  

 

Když jsem před čtyřmi lety zahájila své studium na této škole, ani zdaleka jsem 
netušila, co všechno mě čeká. Četnost dobrodružství zažitých nejen se spolužáky, ale 
i s profesory je vlastně, když se nad tím nyní zamýšlím, ohromující. Vřelé vztahy, 
které jsme měli možnost navzájem navázat, jsou spíš unikátem a já jsem opravdu 
vděčná, že jsem měla možnost se na jejich budování podílet.  

Samozřejmě, docházelo v našem školním kolektivu i k neshodám, ale díky dobrým 
radám našich profesorek jsme dokázali tato bouřková mračna rozehnat a myslím, že 
se nakonec budeme rádi vídat i v budoucnu.  

A to je nejspíš pro mne ten největší přínos studia na této škole (pominu-li proces 
samotného vzdělávání). Naučila jsem se totiž řešit mnohé krizové situace, 
komunikovat s různými typy lidí a překonávat nepříjemnosti. A to je právě to, za co 
všem z celého srdce děkuji. Zkušenost je ostatně nakonec nejlepším učitelem, ne? 

Pozorný čtenář by mohl ale nabýt dojmu, že mé studium bylo plné neshod a 
mrzutostí. Cítím povinnost ho tedy vyvést z omylu. Ani zdaleka! S úsměvem budu 
vzpomínat na školní výlety a četné humorné zážitky z hodin, kterých bylo opravdu 
požehnaně.  

Nakonec bych ráda ještě poznamenala, že zdejší skvělé paní češtinářky se zasloužily 
tím, že ve mně pomohly znovu probudit mou obrovskou lásku k literatuře. I když se 
mi knihy už nevejdou do polic, je to dar, bez kterého bych se ve svém dalším studiu 
jistě neobešla.  

Závěrem bych si jen ráda posteskla nad tím, že už jsou tato středoškolská léta za 
mnou. No … život jde dál a my nakonec nesmíme ustrnout na jednom místě, není-liž 
pravda? 

 

 

  


