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Tisková zpráva – první den školního roku 2013-14 
 
 

Prezident republiky zahájil nový školní rok na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON 

 

Prezident České republiky s manželkou Ivanou Zemanovou zahájili v pondělí 2. 9. 2013 nový školní 

rok 2013-14 na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON. Celá akce proběhla za přítomnosti médií. 

Prezident spolu s doprovodem přijel do budovy gymnázia v 10 hodin dopoledne. Přivítala ho ředitelka 

školy paní Eva Kudrnová, zástupkyně ředitelky paní Pavla Bajuszová a zástupci třídních parlamentů 

z řad studentů, kteří oběma významným hostům předali květiny.  

Hlava státu prošla po červeném koberci slavobránou z nafukovacích balonků do školní auly, kde již 

čekali žáci 1. ročníků. Prezident republiky při této slavnostní příležitosti zavzpomínal na svá školní léta 

a zodpověděl několik dotazů přímo od studentů.  

Zřizovatelka školy a ředitelka pro komunikaci & vnější vztahy předala slovo panu prezidentovi poté, 

co citovala známou americkou spisovatelku Maya Angelou, která řekla: „Lidé zapomenou na vaše 

slova, zapomenou též na vaše skutky, avšak nikdy nezapomenou na to, jak se s vámi cítili. A dodala, 

že úcta k druhému je nejvyšší lidskou ctností. (http://www.biography.com/people/maya-angelou-9185388) 
Prezident republiky předal škole hodnotné publikace o hlavním městě Praze v anglickém jazyce. Na 

závěr jim spolu s manželkou popřáli, aby se jim ve škole dařilo a aby se ve školním kolektivu cítili 

příjemně. Bezprostředně poté se prezidentský pár odebral do maturitních ročníků, kde promluvil 

k našim nejstarším studentům. Prezident republiky doporučil maturantům, aby při výběru vysoké 

školy přemýšleli nad praktickým uplatněním zvoleného oboru na trhu práce a taktéž jim popřál 

mnoho štěstí a úspěchu při maturitní zkoušce. Součástí programu slavnostního zahájení školního 

roku bylo také setkání s pedagogy.  

Bylo nám velkou ctí, že si prezidentský pár vybral pro setkání se studenty Anglicko-české gymnázium 

AMAZON. Pro žáky i učitele byl první školní den roku 2013 velkou inspirací. Pro školu byla návštěva 

hlavy státu mimořádnou událostí a považujeme ji svým významem za výjimečnou. 

 

V Praze dne 2. září 2013 
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Kontakt:  

Pavla Bajuszová - zástupkyně ředitele  

Anglicko-české gymnázium AMAZON  

Rytířská 10, Praha 1  

tel.: 731 007 800  

e-mail: pavla.bajuszova@gymamazon.cz 
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