
 

Vážení rodiče „našich“ dětí,  

nezadržitelně se blížíme ke konci školního 

roku 2019-2020. Byl to opět rok plný 

společných zážitků – těch očekávaných, ale i 

těch, které nám přinesla pro všechny nová 

situace vycházející z pandemie nemoci 

COVID-19 a nařízeními s ní spojenými, jež 

byly velmi neočekávané. 

Náš celoroční projekt RODINKOVÁNÍ však díky této situaci nabyl opravdového významu! Měli 

jste možnost trávit se svými dětmi daleko více času a užívat si společnou zábavu, třeba i díky 

našim Huňáčkovinám (vzdělávání na dálku). Nesmírně nás těší, že jsme se právě díky těmto 

aktivitám s některými z Vás mohli poznat více…., jinak…., vroucněji….  

Chtěla bych Vám všem touto cestou poděkovat za milou spolupráci, pochopení a vstřícnost.  

Společně s celým týmem mateřské školy usilujeme o to, aby se Vaše děti u nás cítily bezpečně 

a šťastně, aby měly možnost odkrýt a rozvíjet svůj potenciál, aby objevily nejen spoustu 

nových věcí, ale hlavně se naučily žít spokojeně ve společnosti druhých.  

S čistým svědomím mohu říci, že se nám to daří. Vy sice nemáte možnost být s námi při všem 

dění ve školce, ale můžete ho sledovat prostřednictvím třídních fotoalb, které pro Vás paní 

učitelky pravidelně aktualizují, nástěnek nebo webových stránek. Jsem si jista, že se nám daří 

mnoho z něho zprostředkovat. 

Je však věc, která se nepodařila, a o které Vás chci informovat. Nepodařilo se mi za celou 

dobu mé působnosti (od ledna 2017) získat pro Vás přehled hospodaření klubu rodičů, který, 

jako právně samostatný spolek, byl zřízen na podporu činnosti mateřské školy. Předsedkyně 

klubu paní Markéta Rýchliková mi žádné Výroční zprávy doposud neposkytla s odůvodněním, 

že nejsem člen klubu a právně tedy na ně nemám nárok. Je mi líto, ale v této věci pro Vás 

nemohu už více udělat.  

Ze strany mateřské školy došlo k návrhu ukončení spolupráce s klubem rodičů od září 2020. 

Úzká spolupráce s rodinami dětí pro nás stále zůstává prioritou a věřím, že ji dále budeme 

prohlubovat prostřednictvím společných aktivit v rámci jednotlivých tříd i celé školy.  

Vážení rodiče, dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřála krásné a veselé 

léto a pohodový nový školní rok, ať už u nás nebo v základní škole.       
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