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VÃ•Å½IVNÃ‰ PO SKONÄŒENÃ• Å KOLY?
NedÄ›le, 02 listopad 2014

Dobrý den, mÄ›la bych prosím vás dotaz. Je mi 24 let, Å™ádnÄ› jsem ukonÄ•ila v 19 letech stÅ™ední &scaron;kolu a nastoupila
vysokou &scaron;kolu, V&Scaron; byla pÅ¯vodnÄ› na 3 roky, kvÅ¯li jedné nepodaÅ™ené zkou&scaron;ce jsem musela o rok
prodluÅ¾ovat a pÅ™í&scaron;tí rok se mi opÄ›t nepodaÅ™ila...

PÅ™i Å™e&scaron;ení mého problému s prodÄ›kankou mi bylo doporuÄ•eno pouze ukonÄ•it vzdÄ›lání a podat si
pÅ™ihlá&scaron;ku opÄ›t do prváku, s tím, Å¾e by mi uznali malý poÄ•et pÅ™edmÄ›tÅ¯. A také z finanÄ•ních dÅ¯vodÅ¯ byla stÅ
&scaron;kola pro mÄ› schÅ¯dnÄ›j&scaron;í neÅ¾ vysoká, kde se platí vysoké &scaron;kolné. KoneÄ•nÄ› vzhledem k tomu, Å¾e
V&Scaron; nic moc nepÅ™inesla, tak jsem nastoupila zpátky na stÅ™ední, kde jsem spokojená a skuteÄ•nÄ› mi to mnoho
pÅ™iná&scaron;í.
Nyní jsem ve druhém roÄ•níku. Ve &scaron;kole jsem teÄ• vynikající student, absenci mám minimální,
Å™ádnÄ› se pÅ™ipravuji na své budoucí povolání a s pomocí druhých lidí jsem si zaÅ™ídila fotografický ateliér. Taky jsem si ro
Å¾ivnost, která je momentálnÄ› v zaÄ•átku. Na Å¾ivobytí samo o sobÄ› to momentálnÄ› ale vÅ¯bec nestaÄ•í. Tímto oborem, kte
momentálnÄ› studuji, bych se ráda Å¾ivila. ProtoÅ¾e podnikání mi zatím nic moc nevyná&scaron;í, chodím je&scaron;tÄ› na
brigádu, ze které bohuÅ¾el také moc za mÄ›síc nevydÄ›lám, vzhledem k tomu, Å¾e S&Scaron; je denní studium.
A aÄ• má
nÄ›jaké pÅ™edmÄ›ty uznané, i tak musím do &scaron;koly chodit kaÅ¾dý den. A pÅ™edev&scaron;ím na praxi být musím a ch
MomentálnÄ› bydlím u mamky, s tátou se od 11 let nevídám. Sem tam ho potkám teda na ulici, ale dÄ›lá, Å¾e mÄ› nezná.
TakÅ¾e se s ním nedá ani na nÄ›Ä•em domluvit - Ä•emuÅ¾ bych se nebránila, ale nÄ›kde ho sehnat je celkem fu&scaron;ka, n
li nemoÅ¾né. Moje mamka ho náhodou nÄ›kde potkala a zaÄ•ala se s ním bavit, aÅ¥ mi posílá alimenty ve správné
vý&scaron;i a kaÅ¾dý mÄ›síc, ale on se pro zmÄ›nu rozhodl je uÅ¾ neposílat vÅ¯bec (prý z dÅ¯vodu, Å¾e studuji druhou stÅ™e
&scaron;kolu). Proto by mÄ› zajímalo, zda mám na ty alimenty nárok Ä•i ne. DÄ›kuji za radu, SAELA
O D P O V Äš ÄŽ :
Milá Saelo,
Tohle by opravdu chtÄ›lo si s tátou promluvit. Jestli on se s tebou moc nevídá, tak bÅ¯hví, jaký má dÅ¯vod ale teÄ• jsi uÅ¾ dospÄ›lá a mÄ›la by ses snaÅ¾it s ním setkat, promluvit si s ním. Ale vÄ›Å™ím, Å¾e by se s ním dala dát Å™e
Ví&scaron;, on má v podstatÄ› pravdu &ndash; ty má&scaron; ukonÄ•ené vzdÄ›lání, nyní má&scaron; i svÅ¯j ateliér... Tak
zkou&scaron;ej reklamy, tÅ™eba se ti to brzo rozbÄ›hne.
Ale jak Å™íkám, zkus se nÄ›jak setkat s tátou, promluvit si s ním,
ti pak je&scaron;tÄ› bude pÅ™ispívat, pokud bude moct. d@niela
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