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Moje vzpomínky na školní léta 

Moje vzpomínky na školní léta jsou velmi různorodé. Studiem jsem strávil většinu 

svého života a tak mám obrovskou zásobu zážitků.  

Teď ve stručnosti popíši, jak jsem prožíval léta na základní, střední, vysoké škole a 

další škole, kterou jsem studoval. Možná by toto někdo nazval černou kronikou, ale přece jen 

je potřeba toto číst s nadhledem a s potřebným smyslem pro (hlavně černý) humor. Budou tu 

létat "dělové koule kritiky" a to hlavně na moji střední školu.  

Základní škola pro mě znamenala devět rozmanitých let. Byl jsem na třech základních 

školách. První rok jsem chodil do školy do nedaleké velké vesnice. Vzpomínky mám odtud 

sice hezké, ale nic, co bych chtěl detailněji rozebírat. O mnoho let později jsem ale zjistil, že 

jsem v té škole měl zůstat. Další tři roky, které jsem strávil ve škole ve vesnici, kde bydlím, 

nebyly nic jiného než tři roky prázdnin. Kam se hrabe Jules Verne se svým dílem, že? Dělalo 

se zde mnoho nekonstruktivních činností (samozřejmě na úkor učení) jako půl roku chystané 

školní besídky nebo každoroční plavecký kurz, kde se člověk plavat stejně nenaučil a tak zde 

uspěli pouze ti, kteří už plavat uměli. Věděl jsem, že tady se dobře plavat opravdu nenaučím a 

tak to bylo pro mě pouze utrpení. Dále se zde konaly každodenní procházky po venku a četné 

výlety. Posledních pět let základní školy jsem strávil v Přerově. Zde už bylo učení o mnoho 

náročnější - důvodem bylo i to, že jsem chodil do třídy s rozšířenou výukou matematiky a 

přírodovědných předmětů. Zde jsem si způsoboval zajímavé originální zážitky tím způsobem, 

že jsem se pravidelně neúčastnil školních výletů s mojí třídou. Věděl jsem, že doma zůstávat 

nebudu a že mě "hodí" do nižšího ročníku, ale bavilo mě to tak řešit a těšil jsem se na to. V té 

době jsem se vždy nemusel učit, už jsem vše uměl a "aktuální“ spolužáci byly v pohodě. 

Mnohem raději jsem totiž jezdil na výlety s rodiči. Tenkrát jsem o tom psal velice neobvyklou 

slohovou práci. Na základní školu vzpomínám veskrze v dobrém. Hlavně na dobu po 

přijímacích zkouškách na střední školu, kde už druhý den byla cítit uvolněná atmosféra a 

nároky vyučujících byly značně sníženy. Paní učitelky ze všech škol byly většinou hodné a 

vzpomínky mám na ně z velké části dobré. Některé mě sice „obohacovaly“ svými 

přednáškami o mém chování a o tom, že když se budu chovat, tak jak se chovám, že mě ihned 

vyloučí ze střední školy, ale nakonec se ukázalo, že to bylo jejich mylné přesvědčení. 

Základní školu jsem zakončil hodně zajímavě. Když jsem se během předávání vysvědčení 

dověděl, že jsem prospěl, tak jsem předstíral obrovské nečekané dojetí a překvapení (měl jsem 

mít jen jednu trojku a tak bylo jasné, že nepropadnu a navíc to byla devátá třída) a hned po 

převzetí vysvědčení jsem se sbalil a odešel středem pouze se slovem ZDAR. Toto moje 

divadelní představení byla opravdu nezapomenutelná chvíle pro všechny a to včetně paní 

třídní. Díky mnoha mým spolužákům, kteří o tom vyprávěli všude možně, jsem se setkal s 

opravdu pestrými reakcemi i od lidí, kteří se mnou do školy nechodili.  

Mnohem horší věci mě potkaly na střední škole. To byl kolosální životní omyl a nejen 

můj - několik spolužáků to vidělo stejně. Vzpomínám na první dvě minuty, které jsem na této 

škole zažil. Byly to první dvě minuty proslovu třídního. Hlavou mi tenkrát projela tato věta : 

Tady něco není v pořádku. A další dny, měsíce a roky se to jen potvrzovalo. Když jsem 

maturoval a měl jsem psát slohovou práci, tak jsem si bez přemýšlení vybral toto téma : Dala 

mi škola to, co jsem od ní očekával ? Hned první věty, co jsem napsal zněly takto : Na otázku, 

zda mi škola dala to, co jsem od ní očekával, existuje jedna jasná odpověď : NE. Tato škola 

pouze a jen ukrojila čtyři roky z mého života. Bylo to více věcmi - jak špatným výběrem 

školy, tak i přístupem většiny vyučujících (včetně třídního učitele, který neměl s třídnictvím 

žádné zkušenosti a podle toho to tak i vypadalo). Někteří nás častovali i hrubými výrazy, 

kterými uráželi naši inteligenci a v neposlední řadě docházelo i na zvyšování hlasu. Opravdu 



se nechovali na úrovni. Dokonce jsem se i z důvěrného zdroje dověděl, že jeden z vyučujících 

si takto kompenzoval rodinnou situaci – doma byl tzv. pod pantoflem a tak si užíval své 

dominance nad studenty. Věděl, že si to k nám může dovolit. Také šlo o to, že škola rozhodně 

nebyla schopna splnit to, co tak slibovala z propagačních materiálů. Sám jsem na školu měl 

vysoké nároky, které škola nemohla splnit. Toto velké životní nedopatření způsobilo utrpení 

jak mě, tak i mým rodičům, kteří byli smutní ze špatných známek. Ale ve finále to přineslo 

zároveň i úspěch. To, že jsem zvládl maturitu na nejhorší škole, kterou jsem mohl studovat. 

Ale abych jen a pouze nekritizoval - bylo zde i pár kladů : několik super vyučujících – např. 

profesor fyziky mi nápadně svými znalostmi připomínal astrofyzičku Samanthu Carterovou 

ze seriálu Hvězdná brána a dále profesor češtiny. Ten podle mě udělal nejlepší věc pro svou 

kariéru tím, že z tohoto ústavu odešel na jiné pracoviště. Dále jsem oceňoval pravidelné 

vyučování dlouhé jen čtyři hodiny (aspoň jeden den v týdnu, občas i více) a bufet.  

Úleva přišla na vysoké škole. Aspoň během studia. Tam se sice všichni chovali slušně, 

ale zase došlo k opravdu zajímavé věci. Můj vybraný obor se nakonec ukázal jako v praxi 

totálně nevyužitelný a tak jsem musel situaci řešit dalším studiem. Profesoři měli minimální 

nároky, mnohdy žádné (někteří z nich nevyžadovali ani docházku). Výsledek tomu tedy do 

posledního detailu odpovídal. Mnoho času během studia jsem strávil na brigádě. Pracoval 

jsem noční směny i během týdne. Věděl jsem, že si tím studium nemůžu ohrozit, učit jsem se 

nemusel a často mi šlo jen o čárku za splněnou účast ve výuce. Dokonce mě moje máma 

podezírala, že už do školy nechodím. Bylo to tím, že mě doma neviděla se učit. Uklidnil ji až 

diplom, jehož získání bylo opravdu jen otázkou času. Ničím jiným. Až později jsem se 

dověděl, že této škole se říká "lepší učňák". A to je ještě lichocení. Ale znovu ať jen 

nekritizuji :  Chtěl bych ale této škole poděkovat za to, že status studenta VŠ mi dal možnost 

odcestovat na pracovní vízum do USA. Strávil jsem zde nezapomenutelných sedm měsíců. 

Také tedy zpětně oceňuji další studentské výhody – např. neplacení daní (hodilo se to ohledně 

té brigády) a levnější jízdné. Ten kus papíru s razítkem, kterému se říká diplom, je mi opravdu 

na nic. Chtěl jsem ho jednou prodat za dvě stovky   

Jelikož jsem tedy po studiu VŠ (logicky) nenašel žádné konstruktivní uplatnění, 

rozhodl jsem se nastoupit na další školu - vyšší odborná škola, která se konečně ukázala být 

tím správným výběrem. Bylo to náročné studium – bylo zde přes tisíc hodin praxe, důraz na 

docházku a nároky vyučujících byly o mnoho vyšší než na té mojí bývalé vysoké škole. 

Setkal jsem se zde s perfektními lidmi, kteří byli féroví, spravedliví a vstřícní. Měl jsem zde 

zřejmě nejlepší třídní profesorku, jakou jsem mohl mít. Zažil jsem zde spoustu zajímavých 

zážitků a činnosti, které jsem se zde naučil, se věnuji i přes mnohá úskalí dodnes (zaměstnání 

jsem si našel ještě před ukončením školy) a považuji za jeden z důležitých úspěchů to, že jsem 

školou dokázal projít. Pomáhám tím, co jsem se zde naučil, druhým lidem a velice mě to 

naplňuje.  

Jsem velice rád, že jsem nyní dostal možnost o tomto všem napsat tuto slohovou práci. 

Doufám, že si ji přečte někdo z mladší generace a vyhne se těmto životním omylům, které mě 

potkaly. Důvody, proč bylo moje vzdělání tak nějak poměrně dost solidním způsobem 

nedořešenou záležitostí, byly tedy tyto : špatný výběr škol a setrvání na nich (nutno dodat, že 

moje tehdejší situace ani nedovolovala jiný postup) a dále bylo chybou to, že jsem se spoléhal 

pouze na to, že mi škola dá potřebné znalosti k tomu, abych se stal špičkou v oboru. Pozdě 

jsem zjistil, že to chodí úplně jinak. Takže, vy, mladí, co toto čtete - prosím, poučte se z toho. 


