Vzhledem k tomu, že jsme mezinárodní rodina, která žije a pracuje zde, v srdci
Evropy, bylo pro mě i mou ženu nanejvýš důležité, abychom dceři zajistili
mezinárodní vzdělání. Při hledání mezinárodní školy jsme se soustředili nejen na to,
aby naší dceři poskytovala zřetelně definovanou a naplánovanou dráhu základního i
středního vzdělání, ale i pevný výhled do budoucnosti, protože doufáme, že se
správnou a profesionální podporou získá příležitost využít možností studia na
nejlepších mezinárodních univerzitách a pokračovat úspěšně v dalším životě. My,
rodiče, chceme svým dětem zprostředkovat nejlepší možnou zkušenost ze vzdělání,
a proto se snažíme najít učitele, kterým jejich budoucnost leží na srdci stejně jako
nám. Tento úkol je však často značně náročný.
Dokonale uhlazené prezentace škol nestačí. Jako rodiče potřebujete něco, co má
větší hloubku i váhu. A právě s tím jsme se setkali v Park Lane ze strany ředitele,
pana Ingarfielda, který má rozsáhlé profesionální zkušenosti a představuje strhující
vizi budoucnosti studentů, i ze strany učitelů, kteří mají působivé pedagogické
zkušenosti z britských či mezinárodních škol. Park Lane se zkrátka podařilo
vybudovat tým osobností s výjimečnými schopnostmi a upřímnou touhou uspět.
Věříme, že tomuto týmu leží budoucnost naší dcery na srdci stejně jako nám, což je
přesně to, co jsme od počátku usilovali nalézt. Učitelé naší dcery nám dokázali, že
umějí rozpoznat její silné stránky i slabiny a že jí umí poskytnout stejnou míru péče
a pozornosti jako my doma. Z hodnocení úspěchů naší dcery je jasně patrné, že
učitelé naši holčičku skutečně znají a že jim na ní záleží. Již v mimořádně důležitém
ročníků Key Stage 2 můžeme pozorovat, jak velkou měrou je naše dcera
podporována a jak ji učitelé pobízejí, aby se nebála překonávat překážky. Když s
učební látkou bojuje, dostane se jí chápavé podpory, když exceluje, dostane se jí
chvály a uznání, a když by se mohla snažit více, ale nechce se jí, dostane se jí takové
pobídky, která ji skutečně motivuje k většímu úsilí.
Mimo základní školní program Park Lane nabízí řadu dalších vzdělávacích aktivit
prostřednictvím pestré škály mimoškolních kroužků. Děti se mohou bavit při učení
nejrůznějších věcí, od pečení až po judo. Mimo vyučování se také organizuje
množství akcí, které pomáhají utvářet skutečný pocit společenství. Loni jsme se
například účastnili slavnostního předávání cen pro úspěšné studenty a plni vzrušení
doufáme, že snad jednoho dne stane naše dcera na pódiu mezi oceněnými. Takové
akce poskytují studentům skutečný cíl, k němuž mohou směřovat.
Rovněž jsme zjistili, že se Park Lane velmi soustředí na moderní technologie.

Technické vybavení tříd na nás udělalo velký dojem, stejně jako pravidelná práce na
počítačích Macbook v hodinách či fantasticky zábavný úvod do počítačového
programování. Také nám připadá velmi užitečné předávání informací
prostřednictvím školního dojo programu, uživatelsky příjemného nástroje
usnadňujícího zaneprázdněným rodičům, aby se dozvídali o novinkách
každodenního života ve škole.
Naší holčičce je sice pouhých osm let, ale my už jsme si teď jistí, že vyroste do
vyzrálé, laskavé a odpovědné mladé dospělé ženy, před níž se budou otevírat
všemožné příležitosti, po nichž bude toužit. V tomto životním scénáři bude Park
Lane sehrávat klíčovou roli a my jsme přesvědčení, že tu pro naši dceru i celou
rodinu bude při každém kroku na této cesté.

