Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Návštěva kolegů z Voroněže
(9. – 19. 4. 2012)

Přátelští, příjemní, skromní, to byli kolegyně a kolega z Voroněže z Ruské
federace.
Setkání s nimi bylo milým zpestřením života školy; kolegové se zapojili do
výuky, besedovali se studenty, s učiteli školy, navštívili společně s našimi pedagogy
nové prostory Nemocnice Příbram, kde je vskutku vřele provázel personální
náměstek Antonín Podzimek.
Návštěvu našich kolegů z Ruské federace zorganizovala Česko ruská
společnost o. s. Středočeská krajská rada v čele s předsedou Miroslavem
Černohorským.
V září odcestovala do Voroněže středočeská delegace učitelů, v níž naše škola,
díky shodě nepříznivých okolností, zastoupena nebyla, proto jsem ruským kolegům
poslal pozdravný dopis – viz Příloha.
Věřím, že pracovní i přátelská setkání nejen na úrovni pedagogů, ale i
žáků/studentů obou škol budou pokračovat.

Mgr. Václav Kočovský, v. r.
ředitel školy
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Příloha

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

V Příbrami 20.9.2012

Vážení a milí kolegové z Voroněže,
upřímně vás zdravím z Příbrami, ze Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické, Příbram I, Jiráskovy sady 113.
Vzpomínám na vaši návštěvu, na dubnové dny, které jste strávili v naší škole
a na našem Domově mládeže. Bylo pro mne, mé kolegy i naše studenty ctí setkání
s vámi, s lidmi kultivovanými, vzdělanými, vystupujícími laskavě a přátelsky.
V příštích dnech se setkáte s delegací učitelů ze středočeského regionu a já
musím s politováním konstatovat, že naše škola zde zastoupena není. Shoda
nepříznivých okolností toto zapříčinila. Věřte však, že budu velmi rád, bude-li
spolupráce, která byla v dubnu letošního roku zahájena, pokračovat, budu rád, když
do pracovních i přátelských setkávání bude naše škola zapojena.
Přeji vám všem mnoho pedagogických úspěchů, radost ze života, z tvůrčí práce
a pevné zdraví.
S úctou

Mgr. Václav Kočovský, v. r.
ředitel školy

