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V Lysé nad Labem 20.06.2011
Reference na obchodní akademii Lysá nad Labem a její studenty
Mťrj první kontakt s absolventy oA se odehrál p ed 10lety, kdy jsem pťrsobiljako provozní
editel jedné společnosti v Benátkách nad Jizerou' jejímiŽ vlastníky byli Němci a Holanďané.

Jednacím jazykem byla němčina. Do funkce sekretá ky - asistentky jsem p ijal čerstvou
absolventku oA. Byla perfektně p ipravena do praxe po odborné i jazykové stránce' SVou
práci vykonávala bezchybně a po krátké době si získala - i p es své mládí - respekt
německého spolumaj itele.

Da1šíkontakty s vedením oA
Lysá nad Labem V dubnu 2003.

i studenty zača|y po mém nástupu do funkce tajemníka MěÚ
Ve spolupráci s vedením školy jsme p ipravili dva prťrzkumy
ve ejného mínění(životníprost edí ve městě, doprava a bezpečnost), jejichž vystupy a

poznatky využíváme dodnes. Poslední velkou akcí byla spolupráce p i se izování zvukovych
bodri městského varovného a informačníhosystému (rozhlasu), jehož se zričastnilo na 120
student . Dodavatelská firma potvrdila, že něco podobného ještě v žáďném městě nezažIla.
S podobnou spoluprací počítáme i v blízkédobě pŤi zpracování strategického plánu města.

Mezi již tradičníformy spolupráce patí vykon praxe studentri na ri adě. Svědomitym
p ístupem k plnění novych rikolťr se studentrim poda ilo odstranit počátečnínedrivěru vriči
nezkušenému mládí. Poznali jsme, že studenti zv|ádnou běžnéadministrativní práce, které
vlivem dalšíchrikol někdy z'istávají stranou. Pokud se tyká práce s vypočetnítechnikou, je
zde situace obrácená- my se učímeod nich.
kvalitě absolventri oA svědčíi to, že tŤi z nich už patÍímezi nás. Pro mě osobně je
obchodní akademie Lysá nad Lab em zárukou kvalitní p ípravy studentťr pro dalšístudium
nebo pro prakticky Život.
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