Slovo ředitele školy ke 2. září 2019
Přeji Vám všem dobrý den.
Začíná nám nový školní rok 2019 - 2020.
Dovolte mi tedy, abych Vás srdečně přivítal. Vítám ve škole žáky
všech ročníků a tříd a samozřejmě vítám všechny paní učitelky a pány
učitele, technickohospodářské a provozní pracovníky naší školy a
školní jídelny.
Ne úplně vždy si okamžitě uvědomíme, že každý začínající školní rok
je současně také posledním rokem školní docházky žáků devátého
ročníku. Právě oni vstupují do nového školního roku s úplně jiným
očekáváním a představami, než většina ostatních žáků, s výjimkou
těch úplně nejmenších, žáků ročníku prvního. Dovolím si tedy oslovit
naše „deváťáky“ ještě dříve, než si v tomto školním roce poprvé
sednou do lavice.
Ano, teď mluvím právě k Vám, chlapci a děvčata z 9. A, … Máte před
sebou výběr svého příštího životního směřování. Uvědomte si, prosím,
že Vaší, nyní již velmi brzkou volbou zaměření střední školy, ve které
budete pokračovat ve svém vzdělávání, si výrazně ovlivníte nejen
několik příštích let svého života, ale mnoho z Vás i život celý.
Nejideálnější tedy bude, když od této chvíle již o této věci budete
uvažovat v klidu a logicky.
Stručně vysvětlím: Pokud máte výborné školní výsledky a
předpokládáte, že pro Vás nebude problém vystudovat jakýkoliv obor,
který se Vám líbí již nyní nebo Vás teprve může zaujmout později,
pak je Vaší jednoznačnou volbou co nejprestižnější Gymnázium, které
pro Vás bude dostupné (na těch špičkových bývá velký zájem a málo
míst). Velkou výhodou Gymnázia je, že během jeho studia se teprve
můžete rozhodovat o komplexním životním zaměření a souběžně
vlastně budete připravováni na veškeré možné alternativy.

Pokud však uvažujete o vzdělání v konkrétní profesi již od střední
školy, buďte, prosím, velmi uvážliví v tom, jaký obor si zvolíte. Važte
pečlivě odpověď na dvě zcela zásadní otázky:
1) najdu ve svém oboru zaměstnání?
2) bude mne zvolený obor vůbec bavit?
Myslete na to, že se ve svém budoucím životě asi nebudete chtít každý
pracovní den probouzet s tím, že máte jít do práce, která je Vám
z duše protivná…
Přeji Vám tedy šťastnou a uvážlivou volbu a slibuji, že Vám budeme
v tomto rozhodování nápomocni ze všech našich sil a zkušeností.
A nyní k některým organizačním věcem v tomto školním roce.
K „prvňáčkům“:
Třídní učitelkou I.A je paní učitelka Jana Kašpárková, třídní učitelkou
I.B paní učitelka Jana Štěrbová. Paní učitelky „prvňáčků“, paní
vychovatelky ze školní družiny a my všichni ostatní, jsme Vám, našim
novým žákům a Vašim rodičům, připravili slavnostní uvítání, které
proběhne v pondělí 2. 9. v 8:00 hodin na náměstíčku před vchodem do
nové budovy Centrálního pavilonu. Těšíme se na vás! „Prvňáčkům“
tedy vzkazuji před posledním prázdninovým víkendem: Ne, abyste se
báli, uvidíte, že se Vám ve škole bude líbit!
Dále:
Žáci VI.A budou mít jako třídní učitelku paní učitelku Veroniku
Řehákovou, žáci VI.B budou mít jako třídní učitelku paní učitelku
Lucii Lammrovou. Do učitelského sboru jsme přivítali novou
kolegyni, paní učitelku Ludmilu Borkowskou.
A tradičně na začátku školního roku připomínám:
Učíte se pro sebe! Učíte se proto, aby z Vás byli šikovní, dobře
informovaní, vzdělaní a dovední lidé. A když se to podaří, pak i my,

učitelé, máme z naší práce dobrý pocit, protože jen taková práce, která
má viditelné výsledky, dokáže potěšit nejen toho, kdo ji koná, ale
v našem případě i všechny zúčastněné, to znamená Vás, milí žáci,
především Vás.
Přeji: Vám žákům především úspěch ve školní práci a dále mnoho
úsměvných a klidných chvil ve škole, kde se všichni dohromady
snažíme vytvářet příjemnou atmosféru. A nám, vyučujícím, co nejvíce
oněch milých pocitů z dobře odvedené pedagogické práce.
A speciálně Vám, rodičům prvňáčků, přeji dobrý a radostný start
Vašich dětí do nové životní etapy.
Společně s Vámi všemi si i já přeji dobré vztahy a porozumění mezi
námi všemi.
Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy

