
Kostelecká Obchodní 
akademie T. G. 
Masaryka je Střední 
školou roku 2012/2013 
v Královéhradeckém 
kraji. Ocenění získala od 
České studentské unie.

Miloslav Dostálek

KOSTelec n. O. | Středoškoláci 
z Královéhradeckého kraje 
zvolili kosteleckou Obchod-
ní akademii T. G. Masaryka 
nejlepší školou kraje. „Ten-
to historický úspěch nás těší 
a je společným dílem stu-
dentů i učitelů,“ komento-
val ocenění šťastný ředitel 
vítězné Václav Pavelka.

Spokojený student 
může být úspěšný

Devatenáctiletá Zuza-
na Dvořáková ze 3.C je 
na OA spokojená. „Škola 
i obor mi absolutně vyho-
vují, profesorský sbor ví, co 
učí a celková atmosféra je 
zde výborná. První místo je 
potvrzením, že se zde cítím 
příjemně nejen já,“ uvedla 
„třeťačka“ a přidala, že jen 
spokojený student může 
být úspěšný. Také stejně 
stará Jana Hillebrandová 
ze 3.A je ráda, že je součás-
tí úspěšné školy. „Akade-
mie určitě splňuje vše, co by 
střední školy splňovat měly. 
Rodinná atmosféra, poho-
da a přátelští učitelé jsou 
k tomu všemu už takový 
bonus,“ reagovala na dotaz. 
„Studenti jsou tu asi spo-
kojeni, když hlasovali. Ško-
la podniká rozmanité akce, 

o které je veliký zájem. Jsou 
tu příjemní učitelé a dobrý 
kolektiv,“ přidal se šestnác-
tiletý Lukáš Charvát ze 2.C, 
který je na úspěch „své“ 
školy náležitě hrdý. 

Čtyři roky bezva vzpomínek
Maturant, devatenáctile-

tý Ondřej Hynek ze 4.C, má 
ze vzpomínek na skvělé čtyři 
roky na škole hřejivý pocit. 
„Akademie dostala ocenění 
za obrovskou snahu o vstříc-
nosti ke všem okolo sebe. Za 
dokonale zpracované vý-
ukové materiály, perfektní 
přípravu studentů na praxe, 
zahraniční pobyty a přípravu 
na vysokou školu,“ bilanco-
val Ondřej. 

„Myslím si, že škola do-
stala ocenění hlavně díky 
spokojenosti studentů. Cho-
dí sem rádi, protože tu mají 
skvělé kamarády a předmě-
ty, které je baví. Po ukonče-
ní školy jsou perfektně při-
praveni pro další vzdělávání. 
Máme tu skvělé vybavení 
počítačových učeben, zahra-
niční pobyty a různé zkoušky 
z cizích jazyků, které se hodí 
do dalšího života,“ okomen-
tovala první místo v interne-
tové anketě další maturant-
ka, devatenáctiletá Michaela 
Fialová ze 4.A. 

Pro Anetu Charvátovou ze 
4.B bylo ekonomické lyceum 
správnou volbou. „V prvních 
dvou ročnících je to zde po-
dobné jako na gymnáziu. V 
dalších nám přibyla ekono-
mika a účetnictví, což se v 
životě neztratí,“ uvedla  ma-
turantka a nezapomněla vy-
zdvihnout oblíbenou školní 
skupinu Přejetá žába.

 Další foto na straně 6

Studenti: „Chodíme do nejlepší školy“

Focení na historický snímek předcházela cvičná evakuace. Učitel kostelecké obchodní akademie t. 
G. Masaryka František Dosedla řídí  350 studentů, kteří se nahromadili v tělocvičně.  Foto | archiv oa
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Zloději tipují seniory podle 
jmen. Východočeští policisté řeší 
organizované okrádání důchodců
STRANA 7

V devatenácti poprvé přešel 
pokoj. Solidární sousedé zaplatili 
mladíkovi unikátní rehabilitaci
STRANA 10

Dvakrát čtvrtý. Biatlonista 
Ondřej Moravec se po úspěšném 
šampionátu těší na odpočinek
STRANA 32


