Veronika byla vždycky cílevědomou studentkou. Nebála se říct
nahlas svůj názor jak ve třídním kolektivu, tak před vyučujícími.
Ráda komunikovala, proto ji bylo dost vidět a slyšet. Měla výrazně
dobré organizační schopnosti a zdravé sebevědomí, zapojovala se
do společenského dění a vůbec na ní bylo vidět, že ví, co od života
chce.
VERONIKO, CO JSTE SE ROZHODLA DĚLAT
PO MATURITĚ NA EDUCANETU?
Momentálně studuji Českou zemědělskou
univerzitu v Praze obor Hospodářská a
správní služba v lesním hospodářství a
zároveň pracuji jako asistentka obchodního
oddělení v mezinárodní společnosti.
PROČ ZROVNA STUDIJNÍ OBOR “v lesním
hospodářství“?
Obor se mi zdá zajímavý a dobře uplatnitelný
ve státní správě, ne jen v oboru lesnictví.
Důležité pro mě také bylo, že se obor dá
studovat distančně.
A TA VAŠE PRÁCE ZNÍ VELMI ZAJÍMAVĚ, JAK
JSTE SE K NÍ DOSTALA?
Je to firma, zabývající se realitní činností.
Zprostředkovává hlavně prodej a pronájem
obchodních a kancelářských prostor pro
známé módní značky a mezinárodní
společnosti. Její působnost není jen v České
republice, ale i v dalších zemích jako
Německo, Francie, Maďarsko atd. Jednoho
večera mě kontaktovala PR agentura, kterou
zaujal můj životopis, chtěli se co nejdřív sejít,
protože jejich klient spěchal na obsazení
nabízené pozice. Další den jsem měla
pohovor ve zmíněné PR agentuře a dva dny
na to mě kontaktovala už zmíněná
společnost, ve které pracuji. Všechno se
odehrálo poměrně rychle a já už za dva
týdny měla nové a perspektivní zaměstnání.

„…jelikož je E-LEARNING běžně
zavedený na většině vysokých
škol v Praze, bylo velké plus s
ním pracovat na střední škole.“

TAKŽE SE VĚNUJETE PŘEDEVŠÍM PRÁCI A
ŠKOLU MÁTE TAKŘÍKAJÍC “BOKEM.
Ano věnuji se především práci, Ve škole jsem
každý třetí víkend. Škola mě baví, asi bych se
jí ráda věnovala i víc, ale práce je pro mě
stěžejní, baví mě práce s lidmi. Setkávám se
se spoustou zajímavých lidí a osobností.
Denně používám angličtinu, za což jsem
opravdu ráda. V práci máme skvělý kolektiv
a přátelskou atmosféru a to se hned lépe
pracuje.
TEĎ NĚCO K EDUCAnetu: DOKÁZALA VÁS
SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA NA STUDIUM
A PRÁCI V PRAZE DOBŘE PŘIPRAVIT?
Řekla bych, že ano. EDUCAnet mě připravil
nejen na studium v Praze. Díky mladým, ale
zkušeným učitelům jsem dostala dobré rady
i do budoucího zaměstnání. Zpětně si
opravdu mohu říct, že jsem udělala dobře,
když jsem si vybrala soukromou střední
školu.
JAK BYSTE HODNOTILA ATMOSFÉRU V TAK
SPECIFICKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE?
Atmosféra byla v celku přátelská jak ze
strany učitelů, tak ze strany studentů. Dle
mého názoru je to dobře, jelikož v takové

atmosféře se mnohem lépe učí a student
není neustále ve stresu.
POMOHL VÁM K NĚČEMU E-LEARNING
NEBO JE TO JEN ZBYTEČNÝ LUXUS?
Tak jelikož je E-LEARNING běžně zavedený
na většině vysokých škol v Praze, bylo velké
plus s ním pracovat na střední škole.
MÁTE POCIT, ŽE STŘEDNÍ ŠKOLA, KDE MAJÍ
STUDENTI NOTEBOOKY MÍSTO UČEBNIC,
MÁ NĚJAKÝ SMYSL?
Dá se vůbec v dnešní době bez notebooku,
tabletu nebo jiných přenosných zařízení žít?
Já osobně využívám notebook nebo tablet
denně v práci i ve škole. Takže smysl to
určitě má, pokud studenti dělají na
notebooku při hodině to, co mají 
VNÍMÁTE NĚJAKÝ ROZDÍL V PŘÍSTUPU
UČITELŮ NA VYSOKÉ ŠKOLE A NA STŘEDNÍ
EDUCAnet?
To záleží na konkrétním učiteli. Nemůžu
jasně říct, že na vysoké škole jsou učitelé
přísnější nebo hodnější než na střední škole
a naopak.

