
Kam jsme došli, kdo to ví? Kdopak z vás mi odpoví? 

 

Ano to jsou slova Petra Spáleného v písni učitelka Josefína a já se dnes chystám, jako již tradičně každý rok, 

nejen odpovědět, ale i shrnout celý školní rok😊 

Ušli jsme neskutečně dlouhý kus cesty, který utekl, tak rychle, že jsme se nestačili ani rozkoukat. Šli jsme 

rychle, pomalu, zběsile, líně, vesele, smutně, volně nebo   v řadě, prostě tak, jak to v životě chodí, ale nikdy, 

nešel nikdo sám a to je to nejdůležitější a nejkrásnější, ta naše školková rodinka. 

… ale jakmile se oteplí a léto převezme vládu, víme, že je čas se rozloučit. Jako každý rok musíme odpojit 

vagónek s našimi školáky a nechat je jet po jiné koleji. Vždy je nám to moc líto, ale jsme hrdé na jejich 

přípravu, kterou výborně ukázaly na zápisech do základních škol. Věřím, že ukážou neuvěřitelné, že se 

neztratí, že mají pro strach uděláno a že kamarádství, která se zrodila ve školce jsou na pořád a třeba i lásky, 

které rozcinkaly nejedno srdíčko vydrží… No nechme se překvapit. Jsme rádi za pohodový rok s rodiči, za 

jejich pomoc. DĚKUJEME!!! 

Na volná místa našich ,,tahounů“ nastoupí nováčci, na které se moc těšíme. Věřím, že se novým dětem                 

a rodičům bude u nás líbit, věřím, že si nebudeme kazit krásné dny zbytečnostmi.  

V tomto roce jsme opět čerpali šablony z MSMT, což jsou dotační peníze, z kterých jsme mohli zaplatit 

spousty akcí a výletů pro děti, pomůcky a hračky a z kterých Vás čekají krásná setkání v novém školním roce. 

Získali jsme dotaci na rozšíření herních prvků na zahradě a dokončili jsme zahradní úpravy. V současné době 

máme překrásnou, udržovanou, osázenou a herními prvky vybavenou zahradu.  

Naše spolupráce se starostkou obce Marcelou Duškovou je velmi funkční a bezproblémová. Paní starostce na 

školce záleží a je to vidět. Jsme rádi, že je na obci paní Věra Jechurová, která vše ví a zná a se vším nám skvěle 

pomůže a poradí, jsme rádi za zastupitele, kteří zdravě a se zájmem rozhodují. DĚKUJEME!!! 

Celý rok jsme opět spolupracovali s Wildou Hohlem a Terezkou Kubů s SDH Podlesí. Pravidelně přicházeli, 

aby z těch našich špuntů vymodelovali skutečné hasiče. A musím říct, že často to nebylo jednoduché a klidné. 

A přesto vydrželi! DĚKUJEME!!! 

A nakonec ten nejdůležitější a nejúžasnější článek naší školky a to jsou holky ze školky, které jely na plný 

plyn, nad rámec pracovní doby, často bez nároku na odměnu. Hanka, Iva, Monča pracovaly s dětmi ukázkově, 

velmi zodpovědně a intenzivně. Hanka dotáhla do konce EKOškolu a získala pro nás ocenění, což je úžasná 

zpráva. Martina skvěle vedla naši jídelnu, výborně hospodaří s financemi a dokáže nemožné. V kuchyňce 

máme skvělou a neskutečně pracovitou Lídu, která s naší Jíťou tvoří výborný tým. Na pozici školnice k nám 

nově přibyla Irča a zapadla hned, jak poklice na hrnec. Vážím si toho, že mám takový pevný, férový, pracovitý 

a veselý tým.  

MOC VÁM HOLKY DĚKUJI!!! 

 

PŘEJI VŠEM ÚŽASNÉ, LÁSKOU, POHODOU A SMÍCHEM PROVONĚNÉ LÉTO 

A NEZAPOMEŇTE, DOKUD MÁME KOMU A ZA CO PODĚKOVAT, JSME ŠŤASTNÍ LIDÉ!!! 


