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Názory rodičů a žáků na činnost školy – gymnázia AMAZON 
 
 
V souvislosti s mediální kampaní proti gymnáziu Amazon chceme vyjádřit svůj názor na celou aféru: 

Naše dcera navštěvuje první ročník a je s výukou i prostředím, které na škole vládne, velmi spokojena. Výuka je 

náročná a profesorský sbor plně kompetentní a oblíbený. Stejný názor jsme si z osobních návštěv a 

rodičovských schůzek odnesli i my. Žádný z dceřiných spolužáků ani jejich rodičů si na údajné ideologické 

ovlivňování (na které jsme velmi citliví) nikdy nestěžoval a jevy popisované v článcích očerňujících gymnázium 

Amazon nezaznamenal. 

Ostatně stačí si uvedené články přečíst, jde o přímo ukázkově jednostranné a předpojaté výtvory, napsané 

zřejmě na objednávku některé konkurenční instituce. 

Vyjadřujeme tímto vedení i profesorskému sboru gymnázia Amazon naši plnou důvěru a podporu. 

PhDr. ZH, PhDr. JH 

_______ 

Moje dcera navštěvuje 1. ročník gymnázia Amazon a  mám možnost jako nezúčastněný pozorovatel sledovat to, 

co se kolem gymnázia dělo a děje.  Domnívám se, že reakce některých rodičů, kteří s výukou na gymnáziu nebyli 

spokojeni a měli určité výhrady, byly nepřiměřené a neodpovídající realitě. Já z osobního poznatku jsem se s 

takovým problémem, který by se týkal výuky a který byl tolikrát médii prezentován, nesetkala. Nesetkala jsem 

se ani s protěžováním témat nábožensky zaměřených. Moje dcera je ve škole spokojená. Rodiče, kteří své děti 

odhlásili ze školy, svou akcí, kdy rozdmýchali nepravdivě zaměřenou kampaň v médiích včetně veřejnoprávní 

televize, tím z mého pohledu nejen poškodili jméno školy, ale hlavně znepříjemnili studium ostatním 

studentům, kteří jsou na škole spokojeni a je jich oproti těm, kteří školu opustili, "naprostá většina“. 

Připojuji se k dopisu školy a plně s ním souhlasím, zároveň přeji studentům, aby opět měli klid na své studium. 

LF 

_______ 

Vážení, 

ráda bych jen několika větami podpořila vedení této školy v jejím úsilí. Všichni víme, jak je těžké v této zemi 

přijít s něčím novým, vnést do školství nové myšlenky a prosadit je. Jako maminka dvou téměř dospělých dcer a 

chlapce už jsem si užila své. Již od první schůzky se zástupkyní paní ředitelky jsem věděla, že ráda dceři 

umožním studovat na této škole. A mé nadšení je o to větší, že dcera je spokojená, do školy chodí ráda, 

připravuje se sama a ve vlastním zájmu, do ničeho ji netlačím. Profesoři jsou mladí, schopní, vstřícní a vyučují 

také muži. Neučí se pro známky, ale zde si může okamžitě, především v cizích jazycích, ověřit, proč se učí. Rodilé 

mluvčí potkává denně a angličtinu bere naprosto přirozeně jako další komunikační jazyk vedle češtiny. Co více si 

přát. 

Nápad s návštěvou zahraničních studentů z vysokých škol to vše jen potvrzuje. Studenti byli spokojeni a opět si 

mohli uvědomit, že vše, co pro sebe dělají, užijí oni sami v budoucnu. 

Přeji škole, aby uspěla,  vyrovnala se s pomluvami a držela se dále svých plánů. 

S pozdravem, HJ  

_______ 

Vážená paní ředitelko, vážení profesoři, 

jestli mohu, ráda touto cestou poděkuji a přispěji k vašemu dobrému povědomí úžasné školy v Praze. 

Osobně nejsem řečník, má škola mne v tom nikdy nepodporovala. O to s větší láskou dávám svému dítěti 

rozhled a možnosti. 

Přála bych si, aby co nejvíce rodičů nejenom mé generace vědělo, že své chytré děti, o které s láskou od 

narození pečují, můžou s radostí a klidem navyšovat dál ve vaší škole. Že mohou svěřit vám své ratolesti v 

rozletu, kvalifikovaným, úžasným, příkladným a nadšeným lidem, kteří se s láskou k povolání a zodpovědností 
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svěřencům věnují na úrovni a příkladně, kteří chápou myšlení, pocity i touhy a burcují je k vyšším nárokům pro 

další práci. Kteří své zaměstnání dělají prostě úžasně. 

Blahopřeji za výběr profesorů, za tu energii a moudrost, kterou denně předávají, za bezprostřednost a 

otevřenost, za sílu v budoucnost, kterou po roce studia nacházím ve své dceři. 

Posouváte hranice zájmů, dostáváte inteligentní gymnazisty mnohem výš a dál, kontinenty díky vám nemají 

"ploty" a vidí barevně -  pro tuto, ale i všechny předchozí generace velice potřebné. 

Mé dítě se nebojí vyjádřit a formulovat svůj názor a je pořád ještě dítě, už teď působí úspěšně a vyrovnaně. 

Díky je málo říci. Kéž by to prostě zažili i další rodiny. 

Ale i profesorské sbory, které by viděli, kam se dá jít. Jste učebnicí cesty této doby. 

Vaše výuka a přístup k povinnostem našla úroveň, která zvedá laťku. 

Přeji nám všem, ať se rozšiřuje skvělé povědomí a výsledky vaši práce pro naši inteligenci. Flákači a kecálkové 

nemají šanci.  

Kéž by se k vám dostalo co nejvíc dětí z Prahy a okolí... 

Kdybych mohla kouzelně vrátit svůj čas, chtěla bych mít tu šanci, nepromarnit svá léta na malém městě na 

střední škole mrháním všeho, ale naplno trénovat 4 roky v Praze právě na vašem gymnáziu.  

A kdyby J. A. Komenský mohl, přidal by se též. 

Díky za vzor, jste jedineční, přeji hodně síly v českém prostředí, nemáte to určitě předem vydlážděné. 

AS s rodinou 

_______ 

Dobrý den, 

již několikrát jsem vyjádřila svůj názor na "hon na čarodejnice", který rozpoutali někteří rodiče, jejichž děti již 

školu opustily. 

Souhlasím s tím, abyste moje názory citovali a použili. Hned po odvysílání pro mě velmi šokující a neobjektivní 

informace v hlavních televizních zprávách na ČT 1 jsem sdělila svůj názor na tuto reportáž.  

Dcera je na škole spokojená, a to i přesto, že je pro ni velmi náročná, protože odchází ráno v 6.30 h a vrací se v 

18.30 h domů. S náročností školy jsem spokojená i já, protože to, že je škola soukromá a my výuku platíme, 

přece neznamená, že děti budou dostávat samé dobré známky a profesoři vč. paní ředitelky budou "skákat" 

tak, jak žáci budou pískat. Naopak, od soukromé školy očekávám, že bude na studenty náročnější. Proto se mi 

celá kampaň velmi nelíbí, bývalí studenti škodí těm současným a rodiče bývalých studentů se snaží dokázat, 

jaká je jejich moc. Při poslední rodičovské schůzce (15.4.) jsem hovořila s několika dalšími rodiči a shodli jsme se 

na tom, že je nám úplně jedno, jakého vyznání je paní ředitelka a že by na nás naopak velmi negativně působilo, 

kdyby při přijímání žáků vyzdvihovala svoji víru. To by bylo podivné, nikoli to, že o tom nemluvila! Skutečně, 

koho napadne, když dává dítě do školky, aby se ptal paní učitelky v co věří?!? Ptal se někdo pana ředitele 

gymnázia Jana Palacha, jaká je jeho víra? Vždyť rodina Jana Palacha patřila k aktivním evangelíkům.... To se ale 

neřeší, protože teď je na programu likvidace gymnázia Amazon. Nechápu rodiče dětí, které odešly, že je v nich 

tolik zla a nenávisti.  

Škole, jejímu vedení, žákům i nám spokojeným rodičům přeji hodně síly, štěstí a schopnosti povznést se nad 

lidskou zlobu, i když ubližuje. Věřím, že škola toto nelehké období zvládne, žáky tato zkušenost ještě více stmelí 

a v budoucnu je něco podobného již nepotká. 

AM  

_______ 

Vážená paní ředitelko, 

sledovali jsme kampaň, která na začátku letošního roku proběhla ve sdělovacích prostředcích a která byla 

namířena proti gymnáziu Amazon. Chceme vyjádřit svůj nesouhlas s touto kampaní. Argumenty, které uváděli 

odcházející studenti gymnázia, nám připadaly naprosto nesmyslné. Vadily nám rovněž jednostrannost kritiky a 

to, že gymnáziu nebyla poskytnuta možnost obhajoby.  
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Celou akcí jsme byli velmi překvapeni. Nepozorovali jsme, že by gymnázium Amazon bylo pod vlivem jakékoli 

církve, že by se takový vliv promítal do výuky, nebo že by na studenty byl činěn jakýkoli nátlak, související s 

církví nebo náboženstvím.  Pokud by se v rámci výuky společenskovědních předmětů náboženské motivy 

objevovaly, neměli bychom vůči tomu žádné námitky, avšak nic takového nám není známo. Celá akce na nás 

činila dojem, že se za ní skrývají zájmy majetkové či zájmy související s atraktivní budovou v centru města, 

případně s konkurenčním bojem mezi pražskými gymnázii.  

  

Při všech kontaktech se zástupci školy, osobních i korespondenčních, jsme nabyli jistoty, že gymnázium Amazon 

je kvalitní školou s pedagogy nadstandardní úrovně, a to po stránce odborné i pedagogické, navíc s velkou 

měrou pochopení pro individualitu studentů. Přejeme si, aby tato škola fungovala v nezměněné podobě i 

nadále a doufáme, že naše děti budou moci dále studovat bez podobných rušivých vlivů.  

 V úctě,   

OF a IF 

_______ 

Vážená paní ředitelko, 

 

reaguji na kampaň, která vznikla kolem školy Amazon. Musím říct, že jsem překvapená netolerancí, která 

panuje zřejmě v celé společnosti. Stále opakuji svým dcerám a všem, kteří se mně ptají, že nezáleží na tom, s 

jakou vírou se kdo identifikuje, ale jaký člověk je. Nikdy jsem se nezajímala o to, zda kamarádi mé dcery jsou 

věřící - katolíci, budhisté, židé či muslimové (ani jejich rodiče). Moje dcery navštěvovaly mateřské školy, 

základní školy, střední školy a ta starší také vysokou školu. Neznám vyznání nikoho z vyučujících ani ředitelů 

nebo zřizovatelů. 

Nebyla bych ráda, pokud by kdokoli ovlivňoval mé dcery, ale musím říct, že se to nikdy nestalo. Ptám se na to, 

mluvíme o tom, a dcera potvrzuje, že se nic takového ve škole  neděje. Přeji si, a vždy jsem si přála, aby škola 

mé děti vzdělávala a ne vychovávala. Výchova, podle mého názoru, patří především rodině. 

Na závěr bych chtěla napsat, že i když některé otázky, týkající se víry, mzdy a politické preference se ve slušné 

společnosti nepokládají, jsme celá rodina spíše ateisté. 

Zdravím Vás a věřím, že Vy i škola tuto kampaň ustojí.   

Hezký den.  

HŠ  

_______ 

Chtěli bychom vyjádřit plnou podporu škole - Gymnáziu Amazon, do které chodí naše dcera.  

Gymnázium Amazon splnilo a plní naše požadavky na vzdělání. 

Pečlivě jsme vybírali gymnázium rodinného typu, které zajišťuje kvalitní výuku cizích jazyků. Naše dcera je velmi 

senzitivní člověk. Je  talentovaná na jazyky, hraje na housle (profesorka hudby chtěla, aby se věnovala hudbě 

profesionálně), ráda fotí, píše povídky. Prostě jemná humanitně založená dívka, která díky staršímu 

handicapovanému bratrovi, má dar chápat a pomáhat druhým lidem.  

Gymnázium Amazon je právě tou školou, která naší dospívající slečně plně vyhovuje a ji velmi kreativně rozvíjí.  

Děkujeme tímto paní ředitelce a celému sboru, R  

_______ 

Dobrý den přeji, 

na konci devátého ročníku jsme společně s dcerou vybírali kvalitní gymnázium, které by mohlo poskytnout 

vysokou úroveň jazykových i všeobecných znalostí k tomu, aby byla přijata na prestižní VŠ u nás nebo v 

zahraničí. Vybrali jsme si gymnázium AMAZON a nelitujeme toho. Na gymnáziu vyučují kvalitní profesoři a i se 

stylem výuky většiny předmětů je moje dítě spokojené. Je pro nás velmi podstatná výuka cizích jazyků a 

humanitních předmětů, která zde má vysokou úroveň.  

Mimo jiné se mi velice líbí přímý kontakt a vstřícnost mezi profesory a rodiči. Jsme také rádi, že neustále 
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dostáváme nové informace od vedení školy. 

Velice doufám v to, aby studium mé dcery i nadále probíhalo ve stejných podmínkách. 

S pozdravem,   

MS, CSc  

_______ 

Jako studentka se na Anglicko-českém gymnáziu Amazon cítím dobře a kvalita výuky této školy je naprosto 

ideální. Profesoři občas mají větší a tvrdší nároky, ale tak je to podle mého názoru správné. Amazon je škola, 

která všechny vítá svým přátelským a moderně vybaveným prostředím. Co se týká pomluv a ústních narážek na 

naší školu, jsem z toho velmi rozrušena. Střední Adventistická?? Místo Angličtiny výuka náboženství?? Ne, to 

opravdu ne. Na Amazonu probíhá výuka jako v každé normální střední, soukromé škole. Jen s tím rozdílem, že 

už se neotáčí pouze na starých metodách, a snaží se držet krok s moderní dobou. Za dosud uplynulý čas 

školního roku jsem na sobě nikdy nepocítila, že by se mne nějakým způsobem náboženství dotýkalo a nebo že 

by se mne snažil kdokoli shodit a pak mi podat pomocnou ruku Boha. Myslím si že lidé, kteří toto zavedli až do 

otřesných mediálních sfér, byli pouze naivní a neměli tu možnost nahlédnout dovnitř do Amazonu a spolu s tím 

vidět to skvělé pulzující srdce plné lásky, přátelství, vřelosti, ochoty a hlavně PODPORY.  

_______ 

Vážená paní ředitelko, 

 

naše dcera je studentkou prvního ročníku gymnázia Amazon. 

S ohledem na skutečnost, že navštěvovala jiné gymnázium (8-leté), máme srovnání náročnosti studia na obou 

gymnáziích. 

Nároky, které jsou kladeny na gymnáziu Amazon, jsou nesrovnatelně vyšší, což my rodiče, ale musím potvrdit, 

že i naše dcera, považujeme za positivum nikoli negativum. 

Domníváme se, že čas strávený ve škole, je důležité využít k získání znalostí a dovedností pro další život a 

případné studium na vysoké škole a nikoli jej promrhat. 

 

V současné době nevidíme důvod, proč by škola měla ukončit svoji činnost a budeme rádi, pokud bude moci 

naše dcera dostudovat na gymnáziu Amazon a získat maturitní vysvědčení. Budeme rovněž rádi, pokud 

náročnost, s přispěním dobrých pedagogů, bude i nadále vysoká. 

 

Nedomníváme se, že by jakákoli, ať již účelová nebo jiná kampaň, byla důvodem, proč bychom měli dceru 

ovlivňovat k rozhodnutí změny školy. Dále se domníváme, že ve věku téměř sedmnácti let, již dokáže posoudit 

sama, zda je studium pro ni na gymnáziu Amazon přínosem či ne. Potvrzuji, že dosud tyto úmysly neměla a 

nemá a sama nás informovala o vzniklé situaci, jakož i pravděpodobných důvodech. Dcerou uvedené důvody 

nepovažujeme za relevantní důvody ke změně školy. 

 

Věřím, vážená paní ředitelko, že situace se vyjasní a gymnázium Amazon bude pokračovat ve své další činnosti. 

S pozdravem, Ing. JK a Ing. IK  

_______ 

Dobrý den, 

jmenuji se KJ a moje dcera chodí do druhého ročníku gymnázia Amazon. Se způsobem vyučování jsem 

spokojena. Oceňuji především úroveň výuky anglického jazyka. Má dcera rozhodně není jazykový talent a ze 

základní školy přišla spíše se slabými znalostmi jazyka. Nyní po roce a půl mluví anglicky naprosto plynule. 

Jelikož máme hodně známých dětí ve stejném věku studujících jiné školy, troufnu si říct, že dcera mluví anglicky 

lépe, než valná většina jejich vrstevníků. S výukou ostatních předmětů jsem také spokojena. 

Škola je časově poměrně náročná, ale na to jsme byli před začátkem roku upozorněni. Dcera má hodně 

mimoškolních aktivit a několikrát se již stalo, že jsme žádali vedení školy o uvolnění. Škola nám vždy vyšla vstříc, 
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samozřejmě pod podmínkou, že zameškané učivo si dcera doplní.  

Další plus vidím v tom, že škola vede studenty k samostatnosti a podporuje jejich sebevědomí. Samozřejmě 

máme i drobné výhrady, ale většina z nich pramení z toho, že gymnázium běží teprve druhým rokem. Věřím, že 

příští rok, až se prostory gymnázia rozšíří se vyřeší i tyto drobnosti. 

Celkově bych ale školu označila ze velmi dobrou a nebojím se napsat nadstandardní. Dceři se na gymnáziu 

prostě líbí. 

S pozdravem, KJ 

_______ 

Náš syn si školu, na které studuje, vybral sám a nemýlil se - je spokojený. 

Škola je velmi přátelská, to, co studenti ocení nejvíce  je dobrá spolupráce s vyučujícími, kteří jsou vstřícní a 

spoluvytvářejí ve škole tu správnou pracovní atmosféru. 

Studentům poskytují dostatek informací ke studiu a mají na ně přiměřeně vysoké nároky. 

Rovněž spolupráce a informovanost rodičů je na dobré úrovni. Studenti se učí podle běžně dostupných 

učebních textů  a my jako ateisté nemáme se školou a jejím výukovým programem žádný problém. 

Proto nás velmi překvapilo tvrzení uveřejněné ve sdělovacích prostředcích  o zařazení  "náboženské" tématiky 

do výuky. My sami jsme se s ničím takovým nesetkali. 

Každý rodič si přeje, aby jeho dítě studovalo bez zbytečných stresů, aby úroveň jeho vzdělání byla co nejvyšší. 

Domníváme se, že gymnázium Amazon nabízí velmi dobrou alternativu proti školám poněkud zastaralé 

koncepce, se kterou jsme se my starší setkali. Nová doba vyžaduje nové postupy ve vzdělání a jiné nároky na 

vzdělání. Tato škola tyto nové požadavky splňuje, poskytuje našim dětem více samostatnosti ve studiu, 

zohledňuje nové požadavky doby na profesní zařazení našich dětí . 

Přejeme si, aby  tato škola mohla i nadále bez problémů fungovat. 

Mgr. IB  

Mudr. JB  

_______ 

Vážená paní ředitelko,  

jak jsem se již zmiňovala e-mailem 12.03.2010, chci opět vyjádřit podporu Vám a Vaší škole - vlastně "naší 

škole", abychom společně čelili mediální kampani namířené proti škole. Celou situaci jsem probírala i se svým 

synkem, který si tuto školu vybral sám, z vlastní vůle, protože byl nadšen náplní a nabídkou, kterou 

prezentujete vůči novým studentům. Nyní, jako student 1. ročníku je na škole velmi spokojen. Předpokládáme, 

že škola "bude očištěna", média zaujmou ten správný názor, kteří sdílíme i my, kteří jsme vytrvali a vytrvat 

chceme. 

Srdečně zdraví, AM 

_______ 

Dobrý večer,  

dovolte, abych připojil několik slov k "mediálnímu chvění" útočícímu na školu. Po opakovaných rozhovorech se 

synem, jsem dospěl k názoru, že zveřejňované informace se nezakládají na pravdě. Jejich cílem je 

pravděpodobně školu poškodit, ublížit nebo si vyřídit účty. Sám vím, jak obtížné je vychovávat a učit, proto 

přeju nám i Vám klidnější týdny.  

S pozdravem, MT 

_______ 

Na Amazon chodím ráda, i přesto, že to není úplně nejjednodušší škola, hlavně co se jazyků a času týče. Jsme 

totiž gymnázium zaměřené právě na výuku jazyků, nikoli na výuku křesťanství nebo jakéhokoli jiného 

náboženství.  Náboženství nám ani ve škole nikdo nepodsouvá. Osobně jsem si ani nikdy nevšimla, že by nás 

jakýkoliv profesor, či paní ředitelka, shazovali nebo ponižovali. Naopak. Myslím, že každý z nás má možnost na 
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škole nějakým způsobem vyniknout a zabodovat. Pokud je v něčem dobrý, je pochválen a jeho snaha se cení. 

Vše, co se objevilo v reportáži, jsou jen nesmyslné a zlé lži, které osobně nechápu. 

KM  

_______ 

Vážená paní Bajuszová, 

 

ráda bych vyjádřila svůj názor na GA. Jsme rádi, že zde náš syn studuje, díky některým pedagogům ho zajímají i 

předměty, které na minulé škole bral jako předměty okrajové (např. dějepis). Můžeme srovnávat s minulými 

čtyřmi lety na Trojském gymnáziu a srovnání vyznívá rozhodně ve prospěch GA.  

S pozdravem, 

LF 

_______ 

I´m a mom of two students in GA and I must say that this whole thing is such nonsense it´s unbelievable!!!! 

Religion was NEVER forced upon my children. I really don´t understand how ČT24 can believe what a few angry 

parents tell them and absolutely ignore the opinion of the majority of students and parents who intend to stay 

in Gymnázium Amazon!!!  

DA 

_______ 

Dobrý den, 

v příloze Vám posílám e-maily, které jsem poslala šéfredaktorovi MfD panu Čásenskému a redaktorce, která v 

deníku o situaci na škole informovala, ze kterých můžete citovat. Pro Vaši informaci na svůj e-mail jsem 

nedostala od šéfredaktora ani od autorky článku odpověď.  

 

Dcera navštěvuje první ročník a znovu mohu opakovat, že se po celou dobu studia nesetkala s žádným 

nátlakem, který by byl prováděn na žáky ohledně náboženského vyznání či jiných záležitostí. 

DS 

 

Vážený pane šéfredaktore,  

včera i dnes byly otištěny ve Vašem deníku články, které neobjektivně (hlavně v titulcích, které jsou opravdu 

zavádějící) a jednostranně informují o dění na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON. Na včerejší článek jsem 

reagovala tím, že jsem poslala autorce e-mail - viz níže.  

Dnes se opět objevil článek od jiné autorky v příloze PRAHA jako otvírák znovu s velmi zavádějícím a 

neobjektivním titulkem. Je zajímavé, že včera proběhla v článku informace, že odešlo 20 studentů, dnes jich 

bylo pouze 11?! To už samo o sobě je neprofesionální, že si Vaše redaktorky neumějí zjistit ani přesný počet 

žáků, tudíž i jejich další informace nemusejí (a nejsou) pravdivé. Na škole teprve probíhá inspekce, která bude 

mít svůj konkrétní výsledek. Pak by bylo na místě informovat veřejnost o konečném verdiktu inspekce. Pak to 

bude objektivní a pravdivé. Takhle je to bulvární. 

 

Moje dcera na gymnáziu studuje, podobné praktiky, které popisují Vaše redaktorky, tam však nezaznamenala. 

Vůči studentům, kteří na škole zůstávají (a je jich většina), protože se jim tam líbí, jsou Vaše články 

nespravedlivé. Studenti pak místo aby se věnovali studiu, řeší články v novinách a odvádí je to od práce. Ne 

nadarmo se říká sdělovacím prostředkům sedmá velmoc. Máte možnost manipulovat s informacemi podle  

svého a také to tak děláte. Od seriózních novin bych to ale nečekala. Asi holt nejste seriózní noviny... 

Prosím o Vaše vyjádření a děkuji. 

Hezký den, DS 

_______ 
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Dobrý den, 

reaguji na Váš článek Děti dělili podle energie, již vyzařují z dnešního vydání deníku, který se zabývá současným 

děním na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON. 

Z titulku a podtitulku článku jednoznačně vyplývá, že se na gymnáziu dějí opravdu podivné věci, což je pak až 

následně v článku zpochybněno slovem "údajně". Způsob, jakým informujete o dění na gymnáziu Amazon, 

považuji za nekorektní až bulvární a převažuje v něm jeden názorový proud. Na gymnáziu zůstala většina 

studentů, kteří neměli možnost se k situaci vyjádřit. Na škole proběhla inspekce, která ještě nemá konkrétní 

závěr, proto by měl článek vyznít objektivně. Je také podivné, že takové informace o škole se vyskytují zrovna v 

období, kdy si žáci základních škol podávají přihlášky na střední školy. Podobně laděné články mohou mít pro 

školu likvidační účinek, protože bude škola působit nevěrohodně, i když třeba inspekce zjistí, že je vše v 

naprostém pořádku. Mám na tomto gymnáziu dceru, která právě patří k těm spokojeným studentům a 

studentkám. Způsob výuky ji baví, do školy se těší, chodí tam ráda a jakýkoli nátlak na studenty ze strany  

vedení školy nebo profesorského sboru, který by se týkal náboženství a víry, nepotvrdila a nesetkala se s ním. 

Počkejme si tedy raději na výsledek inspekce, která na škole stále probíhá. 

DS  

_______ 

Ráda bych se vyjádřila ke „kauze gymnázia Amazon“. Jsem matka studentky výše uvedeného gymnázia a cítím 

povinnost napsat svůj názor na tuto školu. Moje dcera na tomto gymnáziu studuje prvním rokem, neviděla jsem 

ve svém okolí, včetně mojí druhé dcery, která navštěvuje gymnázium státní, tak spokojeného studenta 

(teenegera), jako je ona. Do školy se nejen těší, ale i ráda připravuje projekty, mluvní cvičení, referáty a jiné 

domácí práce školou zadané. Výuka probíhá v přátelském ovzduší, kde se klade důraz na názor studenta, kde je 

student respektován jako samostatná osobnost a kde kantor je uznáván a velmi často i obdivován svými 

studenty. O tom, že paní ředitelka je členkou církve „Adventistů“, jsem se dověděla až z médii a dle mého 

názoru je to jen a jen její věc, žijeme přece v demokratickém státě. Ve výuce studentů se tato skutečnost 

neprojevuje, učebnice jsou shodné s učebnicemi gymnázií státních, prohlédla jsem si i sešity mé dcery a ani tam 

nebyl ani náznak něčeho „závadného“. Výuka v této škole je mnohem náročnější než na gymnáziu státním, 

které navštěvuje druhá dcera, ale musím konstatovat, že to je jen ku prospěchu studentů. Jsem přesvědčena o 

tom, že gymnázium Amazon je škola kvalitní, s kvalitním vedením a kvalitními kantory.  

BB 

_______ 

Vážená paní ředitelko, 

podrobně jsem se ptal svého syna zda je v gymnáziu Amazon spokojen. Potvrdil, že ano a že nebyl nijak 

negativně ovlivňován tak, jak se o tom psalo.  

Výuka angličtiny je u Vás na vysoké úrovni. Sám se angličtinou živím a vidím, jaké dělá pokroky. 

Těším se na další spolupráci a zůstávám s pozdravem. 

Ing. PŘ 

_______ 

S výukou v gymnázium Amazon jsme spokojeni. Učební plány i vytíženost studentů se nám zdá optimální. Líbí 

se nám výuka angličtiny i množství seminárních prací, které profesoři zadávají. Prostory školy jsou také 

příjemné.  

 

S přátelským pozdravem Ing. KS a IS 

_______ 

Vážená paní ředitelko Kudrnová.  

Rádi bychom jako rodiče žákyně vyjádřili podporu vašemu gymnáziu. Nemáme jako prvoročáci žádné záporné 

zkušenosti, ba naopak vaše komunikativnost při řešení různých školních i mimo školních aktivit je na velmi 
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vysoké úrovni.A co se týká výuky zejména anglického jazyka, tu považuji za velmi dobrou o čemž svědčí i to že 

naše dcera má s výukou anglického jazyka na vašem gymnáziu celkem problémy i přesto že ze základní školy 

údajně vyšla dobře jazykově připravená, což znamená že dbáte na prvotřídní a komplexní výuku anglického 

jazyka. A to byl i důvod proč jsme zvolili vaše gymnázium Amazon a zatím můžu potvrdit že jsme udělali dobře. 

Vydržte a mějte pevné nervy, mnoho dalších spokojených žáků a rodičů vám přejí rodiče  

MK a JK  

_______ 

Dobrý den, na základě informací z medií jsem se ptal svého syna na situaci ve škole. Na obhajobu školy mohu 

uvést, že můj syn (student 1. ročníku) se nad mediální kauzou podivoval a konstatoval, že nebýt medií vůbec by 

nezaregistroval nic z médii popisovaných skutečností. Proto já považuji školu za spolehlivý institut a situaci ve 

škole považuji za vykonstruovanou. Děkuji a jsem s pozdravem. DE (otec studenta) 

_______ 

Ráda bych vyjádřila svou podporu Gymnáziu Amazon, a zejména paní ředitelce Evě Kudrnové, jíž se týkala 

nedávná negativní mediální kauza. Moje dcera je studentkou 1. ročníku gymnázia Amazon a nikdy během svého 

studia nepocítila ona, ani já zprostředkovaně jako rodič, ze strany profesorského sboru a vedení školy nic 

takového, co by mělo zpochybnit její úmysl vystudovat právě tuto školu, kterou si vybrala po pečlivém zvážení  

a s ohledem na její jazykovou jedinečnost, důraz na vysokou úroveň vzdělání  a získání jistoty a orientace v 

mezinárodním prostředí.  

 

Moje osobní zkušenosti s gymnáziem Amazon jsou doposud jen velmi dobré po všech stránkách a zkušenosti 

mé dcery jakbysmet. Nároky výuky považuje dcera za velmi prospěšné vzhledem ke svému budoucímu 

uplatnění v životě a rovněž se připojuje k podpoře.  

RČ  

_______ 

Chtěla bych vyjádřit jednoznačnou podporu vedení školy. K této podpoře mne vede nejen spokojenost s 

průběhem 1. ročníku, který má dcera navštěvuje, ale i obava z dalšího fungování školy. Osobně pociťuji 

mediální kampaň a činnost některých rodičů bývalých studentů jako ohrožení samotné existence školy. 

Školu jsme s dcerou vybíraly velmi důkladně a našeho rozhodnutí nelitujeme. Škola klade vysoké nároky na 

studenty, a to jak v průběhu vyučování, tak i při školní přípravě. Zřejmě by bylo velmi jednoduché, a to jak pro 

rodiče, tak i pro jejich děti, kdyby studenti měli možnost, bez velkého úsilí, "proplout" školou až k maturitě, což 

je na některých soukromých školách obvyklé. Já však nechci, aby z mé dcery vyrostl člověk, který je zvyklý, že 

má vše zadarmo, resp., že vše si lze zaplatit. I z tohoto důvodu jsme zvolili gymnázium  Amazon, neboť naše 

snaha se ztotožňuje se snahami vedení školy tak, jak nám byly prezentovány  při přijímacím řízení a doposud 

jsme nemuseli ze svých představ nic slevit. Mé dosavadní zkušenosti se školou mi dávají jistotu, že dcera 

dostává vzdělání v rozsahu a kvalitě, kterou požadujeme. Rozhodující je pro nás samozřejmě i stanovisko naší 

dcery, která se ve škole cítí velmi dobře, je velmi spokojená s výukou jazyků, pro kterou si tuto školu zvolila. Za 

krátkou dobu si děti vytvořily kamarádský a pevný kolektiv a myslím, že by o něj jen velmi nerady přišly. 

IK, JUDr. ZK  

 

_______ 

V Praze dne 25. dubna 2010 

V zájmu ochrany osobních údajů přispěvatelů byla jména zkrácena na iniciály.  

 


