Good evening, ladies and gentlemen.
It gives me great pleasure to welcome you all on behalf of the Governors of the English College. The
Governors are perhaps a shadowy bunch to most of you, but today they have come out of the
shadows and are sitting behind me on the platform. They may be low-key, but they play a vital role
in the school, as they are responsible for its ethos, strategy and key policies - and ensuring the
enterprise remains financially afloat. They are the equivalent to the Board of Directors of a company,
except that the Governors - all of whom are distinguished in their own careers – are volunteers in a
non-profit enterprise. I am very grateful to them for their energy, their enthusiasm, and their
commitment to the school.
I am particularly glad to welcome here all the parents of this year’s graduates and prize-winners. I
meet quite a lot of students in the course of my duties, but very few parents. So may I take this
opportunity to thank you for entrusting your sons and daughters to us at this formative stage in their
lives. I know the choice has not always been easy for you. The education we offer may have been
very different from your own. I hope we have lived up to your expectations. The students have
certainly given us a great deal of pleasure, as well as the occasional pain.
As you may know, we are just coming up to the 25th anniversary of the opening of the English
College. This means that at this time 25 years ago the first headmaster, Hubert Ward, was recruiting
the first students. At the time he had no staff except his Czech assistant, the indefatigable Jana
Kloudová. Nor did he have any furniture – interviews took place in the only room that was actually
furnished. So those first parents were contemplating an unknown school offering an unknown
examination in a language most of them did not speak, in a run-down suburb of Prague. In some
cases with children who were themselves not too keen on this leap in the dark.
I have never ceased to admire their courage and farsightedness. Happily, that first cohort were one
of the best year-groups we have ever had and flourished in this strange environment. Now they and
other early students are in senior positions in the Czech Republic, in Britain and around the world.
Some of them are actively supporting the school. One is himself a Governor. Many come in to give
lectures and advise current students. Jan Barta is investing substantial sums in scholarships for
students likely to flourish in our unusual environment, as he did himself. I have no doubt that in
another 25 years those of you who are graduating today will be flourishing similarly. I hope they will
also wish to give something back - though funding scholarships is obviously not likely to be an option
for many!
This year has been a busy one for the English College. As you probably know, we have been
thoroughly scrutinised by teams of both Czech and British Inspectors. Happily, both teams concluded
that we were doing an excellent job. Indeed the leading Czech Inspector told us informally it was
rare to be able to inspect a school with as many outstanding features and inspirational practices.
Almost at the same time, the Headmaster was subjected to examination by a professional assessor
who came from the UK to assess his performance in the job. Not, I hasten to add, that we had any
doubts on this score but it is good practice for Heads to undergo periodic outside assessment. The
assessor duly consulted staff, students, Governors and parents – some of you, perhaps. From all
sides there was warm praise for Dr Brown’s sympathetic yet principled approach. I particularly liked
one parent’s comment: ‘He is the kind of Headmaster we would all like to have’. I say all this not to
make him blush - though that would be fun - but to acknowledge that the quality of a school is
largely down to its leadership and teaching staff, and to take this opportunity to thank them all most
warmly.
But what about your future, as you leave the English College for the next stage of our life. In the
coming decades you will face many challenges. One is my generation’s sorry legacy of
environmental damage and the threat of climate catastrophe. In addition, demographic changes will
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lead to massive pressure for migration northwards from Africa, and shift the world’s centre of
gravity to Asia and Africa. Economic development will make China vastly richer than Europe or even
America, with India also a major power. AI and other technologies will transform the workplace as
much as IT has changed the world that existed when I was your age. The kind of liberal democracy
we have enjoyed may well be in decline before the march of autocracies with limited human rights.
In the face of these changes I hope that the values and skills you have learned here will stand you in
good stead: creativity, flexibility, a capacity for independent thought and respect for the views of
others, an appreciation of democracy and the rule of law. I am confident you will bring all your
talents to bear on tackling the challenges ahead. You can and will make a difference both to those
around you and to the wider community.
Finally, may I wish you all health, happiness and an interesting career.
Ann Lewis CMG
Předsedkyně správní rady
The English College in Prague - Anglické gymnázium o.p.s.
Proslov předsedkyně správní rady
Hezký večer, dámy a pánové,
s velkým potěšením bych vás všechny chtěla přivítat jménem správní rady Anglického gymnázia. Pro
mnohé z vás jsou možná členové správní rady nenápadnou skupinou, ale dnes vycházejí ze stínu a
sedí za mnou na pódiu. Mohou být nenápadní, ale přesto hrají v provozu školy zásadní roli, protože
jsou zodpovědní za její charakter, strategii a klíčové procesy - a zajišťují, aby vše fungovalo i po
finanční stránce. Jsou jakýmsi představenstvem společnosti, pouze s tou výjimkou, že správní rada
školy - jejíž členové jsou velmi uznávaní ve svých profesních oborech - jsou dobrovolníci v neziskové
organizaci. Jsem velmi vděčná za jejich energii, nadšení a oddanost škole.
Jsem obzvláště ráda, že zde mohu přivítat všechny rodiče letošních absolventů a držitelů cen. V
průběhu svých povinností se setkávám se spoustou studentů, ale s jen velmi málo rodiči. Dovolte mi
tedy, abych vám touto cestou poděkovala za to, že jste nám svěřili své syny a dcery v této formativní
fázi jejich života. Vím, že tato volba pro vás nebyla vždy snadná. Vzdělávání, které nabízíme, může
být velmi odlišné od toho vašeho. Doufám, že jsme naplnili vaše očekávání. Studenti nám nesporně
přinesli spoustu potěšení a také občasné trápení.
Jak možná víte, právě se blíží 25. výročí otevření Anglického gymnázia. To znamená, že touto dobou
před 25 lety vybíral první ředitel Hubert Ward první studenty. V té době neměl žádné zaměstnance
kromě své české asistentky, nezdolné Jany Kloudové. Neměl ani žádný nábytek - pohovory probíhaly
v jediné zařízené místnosti. Tito první rodiče tehdy zvažovali neznámou školu, poskytující neznámou
zkoušku, a to v jazyce, kterým většina z nich nemluvila, to vše v lokalitě rozestavěného předměstí
Prahy. V některých případech šlo o děti, které samy nebyly příliš odhodlané k takovému skoku do
neznáma.
Nikdy jsem nepřestala obdivovat jejich odvahu a dalekozrakost. Naštěstí byla tato první skupinka
jedním z nejlepších ročníků, které jsme kdy měli, a v tomto podivném prostředí vzkvétala. Nyní jsou
tito i další studenti z dřívějších let ve vedoucích pozicích v České republice, ve Velké Británii a po
celém světě. Někteří z nich Anglické gymnázium aktivně podporují. Jeden je dokonce členem správní
rady školy. Mnozí další se vracejí a přednášejí a radí současným studentům. Jan Barta investuje
značné částky do stipendií pro studenty, kteří se budou moci v našem neobvyklém prostředí
rozvíjet, stejně jako on sám. Nepochybuji o tom, že za dalších 25 let se budete vy, kteří dnes školu
absolvujete, rozvíjet podobně. Doufám, že si všichni budete přát předat také něco zpět - ačkoli
financování stipendií zřejmě nebude volbou mnohých!
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Letošní rok byl pro Anglické gymnázium velmi rušný. Jak asi víte, byli jsme důkladně prověřeni týmy
českých i britských inspektorů. Oba týmy naštěstí dospěly k závěru, že odvádíme vynikající práci.
Hlavní inspektorka z České školní inspekce nám dokonce neformálně sdělila, že je poměrně vzácné
přijít na inspekci do školy s tolika vynikajícími charakteristikami a inspirativními postupy.
Téměř ve stejné době byl ředitel školy podroben přezkoumání odbornou hodnotitelkou, která
přijela z Velké Británie, aby posoudila jeho výkon v pozici ředitele. Ne, že bychom měli nějaké
pochybnosti o jeho práci, ale je dobrým zvykem, že ředitelé občas procházejí externím hodnocením.
Hodnotitelka vedla konzultace se zaměstnanci, studenty, členy správní rady i rodiči - možná i s
některými z vás. Ze všech stran zněla srdečná chvála za sympatický, ale přesto zásadový přístup Dr.
Browna. Velmi se mi líbil komentář jednoho z rodičů: „Je to ten typ ředitele, kterého bychom rádi
měli všichni“. Říkám to nikoli proto, aby se teď červenal - i když by to bylo zábavné - ale abych
vyjádřila uznání tomu, že kvalita Anglického gymnázia je z velké části dána jeho vedením a kvalitou
pedagogického sboru, a využít této příležitosti k tomu, abych jim všem srdečně poděkovala.
Ale co vaše budoucnost, jakmile opustíte Anglické gymnázium a vstoupíte do další fáze vašeho
života. V nadcházejících desetiletích budete čelit mnoha výzvám. Jednou z nich je smutné dědictví
mé generace, totiž zničené životní prostředí a hrozba klimatické katastrofy. Demografické změny
navíc povedou k masivnímu tlaku na migraci z Afriky na sever a přesunou těžiště světa do Asie a
Afriky. Hospodářský rozvoj učiní Čínu mnohem bohatší než je Evropa nebo dokonce Amerika,
přičemž Indie se také stane velmocí. Umělá inteligence a další technologie promění pracoviště
stejně jako informační technologie změnily svět, který existoval v době, kdy jsem byla ve vašem
věku. Liberální demokracie, tak jak ji prožíváme, je možná na ústupu před pochodem autokracií s
omezenými lidskými právy.
Doufám, že tváří v tvář těmto změnám vám pomohou hodnoty a dovednosti, které jste v této škole
získali: tvořivost, flexibilita, schopnost nezávislého myšlení a úcta k názorům druhých, ocenění
demokracie a právního státu. Jsem si jistá, že všechny své schopnosti využijete při řešení budoucích
výzev. Jste schopni změnit lidi ve vašem okolí i širší komunitu a jistě tak i učiníte.
Závěrem bych vám ráda popřála hodně zdraví, štěstí a zajímavou kariéru.
Ann Lewis CMG
Předsedkyně správní rady
The English College in Prague - Anglické gymnázium o.p.s.
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