Střední uměleckoprůmyslová škola
hudebních nástrojů a nábytku
17. listopadu 1202, 50003 Hradec Králové

Mgr. Václav Kosina
* 25. 4. 1957 – † 27. 3. 2015
ve funkci ředitele školy 1992/93 – 2013/14
Dlouholetý ředitel naší školy, Mgr. Václav Kosina, nás opustil 27. března, kdy jej nakonec přemohla nemoc, se kterou
statečně bojoval téměř dva roky.
Jen těžko lze pojmenovat souběh událostí, kdy byl v den své, snad jediné životní prohry, současně oceněn medailí
ministra školství, která mu byla pro jeho zdravotní stav udělena v zastoupení.
Na stránkách MŠMT je uveřejněn medailonek, ve kterém je představen jako jeden z nejlepších ředitelů a manažerů
Královehradeckého kraje, jehož kvality oceňují nejen kolegové, žáci a úřad Kraje a za jehož vedení se škola postupně
transformovala v moderní a renomovanou školu.
Z dnešních žáků si jej dobře pamatují jen 3. a 4. ročníky, z nichž některé sám učil, ale navždy zůstane v myslích všech
zaměstnanců školy jako zcela výjimečný člověk, který byl plně oddaný své škole a práci pro její rozvoj, mnohdy
na úkor svého soukromého života a času pro odpočinek.
Svým úsilím, zaujatostí a cílevědomostí dokázal strhnout většinu zaměstnanců školy. Díky jeho vedení a nadšení škola
prošla úspěšně mnoha úskalími a prodělala mnoho změn. Jako velký vizionář dal vzniknout zcela novým oborům
a škola se postupně stala jednou z nejlepších v kraji a skrze své vyučované obory také vysoce uznávanou
uměleckoprůmyslovou školou v České republice. Bez systematické, vytrvalé a důsledné práce pana ředitele Kosiny by
naše škola nikdy nemohla být tou, jakou je dnes, pokud by v divokých vodách posledních let vůbec existovala.
Budiž nám navždy příkladem jeho nadšení pro práci a obětování se pro věc, která má smysl a budoucnost, jakou
je odborné vzdělávání mládeže. Svým úspěšným a dlouholetým vedením dvacetidvou let pěstoval v naší škole tvůrčí
pracovní atmosféru, jejíž udržení je pro nás zavazující. Nezapomeňme nikdy, prosím, na tento odkaz!
Pane řediteli Kosino, nikdy Vám za to se všemi učiteli a zaměstnanci, absolventy i současnými žáky nebudeme moci
dostatečně poděkovat…ale nikdy na Vás nezapomeneme!

