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Slavnostní zakončení maturit
Absolventi škol ARCUS se loučili

Desky s maturitním vysvědčením budou připomínkou studentských let prožitých na "čtrnáctce".

Vídáme je po ránu cestou od metra: trousí se v hloučcích nebo jednotlivě, v ruce nebo přes rameno něco studijních materiálů, někdy
trochu provokativně vystavují na odiv svoji nezávislost. Od školáků ze základky, ve které jejich postupně se rozrůstající "vzdělávací
zařízení" sídlí, je mnohdy neodlišuje ani tak jejich věk jako spíš přístup ke světu. Jsme studenti, a kdo je víc? A pak najednou stojí ve
slavnostním oblečení před svými profesory a přijímají blahopřání ke své dospělosti, a vědí, že takhle jako jedna parta se tu sešli
naposledy.

Gratulace a předání květin absolventům 1.KŠPA

V Galerii 14 přebíralo na konci května svá maturitní vysvědčení dvaadvacet studentů Soukromého gymnázia ARCUS a jejich šestnáct
"kolegů" ze Soukromé střední školy cestovního ruchu stejného názvu.Blahopřání zástupců školy, ředitelky gymnázia RNDr. Evy
Závětové, ředitele školy cestovního ruchu RNDr. Josefa Závěty, CSc., třídních profesorů, i představitelů radnice, zástupce starosty Ing.
Miroslava Skaly a vedoucí odboru školství Aleny Naidrové, samozřejmě patřila všem, nejen nejlepším studentkám Lence Drozdíkové a
Lence Koprolínové se samými jedničkami a desítce absolventů s vyznamenáním. Josef Závěta zmínil radost vedení školy nad tím, že
"čtrnáctka" při rozmisťování pouličních ukazatelů nezapomněla na Arcus. Miroslav Skala ve své krátké, leč působivé řeči blahopřál
absolventům a také vyjádřil poděkování - gymnázium, které má za sebou už desetiletí svého působení (škola cestovního ruchu bude
slavit stejné výročí letos), si ho za dobrou reprezentaci naší městské části zaslouží.

Okamžik z přebírání maturitních vysvědčení absolventů škol ARCUS v Galerii 14

Studentské sbohem 1. KŠPA
Také další soukromá střední škola sídlící v Praze 14 si letos za místo rozloučení maturantů zvolila Galerii 14. I když ředitel 1. kladenské
školy podnikatelské aktivity RNDr. Lubomír Malík přiznal, že to nebyla vědomá volba - původně se s žádostí o poskytnutí vhodných
prostor obrátili na radnici Prahy 9 -, nebylo čeho litovat. Interiér galerie je pro podobné komornější záležitosti jako stvořený. Většina
zdejších studentů totiž navštěvuje dvouletou či tříletou nástavbu a ti vysvědčení přebírali ve svých učebnách v Mochovské ulici v
Hloubětíně, v denním studiu letos odmaturovaly jen dva ročníky. A jaká byla úroveň zkoušky dospělosti na škole, která také brzy oslaví
desáté výročí vzniku? "Velmi překvapující," říká dr. Malík, "ze 145 maturantů prospělo 46 s vyznamenáním a 14 si jich odnáší samé
jedničky. Z těch, kteří byli k maturitě připuštěni, uspěli všichni."
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