SIMONA VALEŠOVÁ
Simona nebyla výraznou studentkou, co se týče intenzity hlasu nebo
extrémního životního stylu, ale naopak svým přístupem ke vzdělání,
k přípravě na další studium a vůbec svým vystupováním na půdě školy i mimo
ni. Krom toho neměla nikdy problém se ozvat s kritikou kohokoli a čehokoli,
co se jí nepozdávalo. Na takovou studentku se nezapomíná a my se o její
životní dráhu zajímáme dál.

SIMONO, CO JSTE SE ROZHODLA PO
MATURITĚ STUDOVAT?

němčině chtěla přidat i studium angličtiny.
Tak snad se mi to podaří

Momentálně studuji obor bohemistika –
germanistika se specializací na vzdělávání
na Univerzitě Karlově v Praze. Po ukončení
bakalářského programu bych ráda začala
magisterské studium translatologie na
filozofické fakultě UK, kde bych k současné

„Na školu vzpomínám kupodivu
celkem často a vcelku kladně.
Poznala jsem díky ní několik skvělých
lidí, se kterými se dodnes stýkám.“

A JAK SE VÁM DAŘÍ A JAK VÁM STUDIUM
JDE? STAVÍTE SE NĚKDY NA NÁVŠTĚVU U
NÁS NA EDUCAnetu?
Mám se skvěle!  Bydlím ve vytoužené
Praze, kde jsme s přítelem koupili a
zrekonstruovali byt. Jak se říká, v Praze je
draze, ale přesto blaze a plánuju tu zůstat
už napořád. Co se školy týče, díky tomu, že
rozvrh si můžu sestavovat sama, chodím
do školy jen ve středu, ve čtvrtek a
v pátek. Navíc většinou začínám až po půl
jedné, takže mám opravdu pohodičku a
spoustu volného času a ranní vstávání mě
nijak
neomezuje
ve
večerních
dýcháncích. Navíc poloha školy v centru
Prahy skýtá spoustu výhod.

Na jih se vracím celkem pravidelně, hlavně
díky návštěvám rodičů. Většinou ale
přijíždím vždy až v pátek večer a v neděli
zase mizím, takže jsem se ještě nestihla
zastavit na EDUCAnetu pro maturitní
protokol a pozdravit „staré známé“, za což
se omlouvám, ale určitě to napravím!:-D

JAK VŮBEC VZPOMÍNÁTE NA STŘEDNÍ
ŠKOLU?
Na školu vzpomínám kupodivu celkem
často a vcelku kladně. Vždy si říkám, jak to
tehdy bylo jednoduché, nic jsem nemusela
a neměla jsem žádné starosti. Ale na
druhou stranu už bych neměnila.
Poznala jsem díky ní několik skvělých lidí,
se kterými se dodnes stýkám.
Co se studijní stránky týče, myslím, že na
vysokoškolské studium jsem nebyla
připravená tolik, jako moji nynější
kolegové. Studium češtiny mě sice nebaví,
hlavně co se literatury týče, ale zatím ho

zvládám. Němčina mě naopak baví, ale
kdybych se jí už na střední nevěnovala i
mimoškolně, asi bych se na vejšku ani
nedostala…
Takže pokud můžu nynějším studentům
poradit, poslouchejte své učitele, když vás
nabádají k samostudiu a práci navíc,
protože, světe div se, mají pravdu a
jednou se vám to vrátí:-D Mně osobně to
přineslo splnění snu, bez kterého bych teď
studovala v Budějcích, denně vstávala zase
v pět hodin ráno a domů se vracela v půl
osmé večer atd.
Co mi hodně pomohlo, bylo napsání
maturitní práce. Typografická pravidla a
celková stránka odborné práce, kterou
jsem si zafixovala, mi teď hodně pomáhá
při zvládání seminárek a přijde mi, že
v tom mám naopak od ostatních výhodu.

