Mateřská škola,
Hodkovice nad Mohelkou,
Podlesí č. 560, okres Liberec,
příspěvková organizace

Přání do nového roku 2022
Milé děti, vážení rodiče, zřizovateli, zaměstnanci MŠ a přátelé školy,
opět je zde ten krásný čas vánočních svátků,
milých rodinných setkání, dárečků pod stromečkem,
čas porozumění a harmonie.
Přejeme vám všem i vašim blízkým příjemné
prožití těch nejkrásnějších svátků,
v novém roce ať zdraví, štěstí, láska
a spokojenost tvoří pevné pouto.

Poděkování za spolupráci
Děkuji mnohokrát zřizovateli za zájem o mateřskou školu. Hovoříme o
potřebnostech, starostech i potěšení z práce.
Díky našemu zřizovateli městu Hodkovice nad Mohelkou v čele s paní starostkou
Ing. Markétou Khauerovou a spoluprací celého jejího týmu, se může díky
finanční podpoře z rozpočtu naše mateřská školy pyšnit novými hracími koutky,
relačními koutky, ovocnou zahradou a bylinkovou zahrádkou, motýlí loukou, opravy
ve starých prostorech byli také nemalé, atd.
Děkuji velice za zájem o dění ve školce a pomoc i okolo Covidu, byla to a je nelehká
situace a byli jste nám velkou oporou.
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Děkuji paní starostce Ing. Markétě Khauerové i paní místostarostce Mgr.
Heleně Řezáčové za velikou podporu a stálý kontakt. Moc si toho vážíme, že jsou
STÁLE v plném nasazení a dělají maximum ne jen pro mateřskou školu.
Děkuji pověřenci paní Nadě Burianové za podporu nás všech ohledně GDPR. Za
příjemné školení pro personál i rodiče. Pro rodiče letos písemnou formou.
Děkuji celé radě a zastupitelstvu za schvalování dokumentů, rozpočtu atd., vždy
najdeme společné řešení.
Děkujeme za finanční podporu z rozpočtu města, které obohacuje vzdělávání
dětí a kouzlí radost v dětských očích.
Děkuji panu řediteli Technických služeb panu Petru Hanusovi, za velkou pomoc
s opravami okolo budovy a v budovách mateřské školy.
Děkuji za výbornou spolupráci s paní vedoucí DPS paní Mgr. Martinou Jakab
Hendrychovou a panem ředitelem Základní školy panem Mgr. Janem Maryško.
Navázali jsme velice úzkou spolupráci.
Vážení rodiče a děti, děkujme všem za výbornou spolupráci a plnění aktivit v rámci
vzdělávání. Děkujeme i všem, kteří se ve spolupráci s námi snaží dělat maximum pro
to, aby se vývoj dětí ubíral správným směrem, a i v této těžké době se jim dostávalo
kvalitních podnětů, které v budoucnu povedou k jejich bezproblémovému přechodu
na školní vzdělávání. Těší nás, že mnozí z vás k distanční výuce přistoupili velice
zodpovědně, a rádi pak s dětmi sdílíme jejich radost a pocit úspěchu ze zvládnutých
úkolů. Děkujeme za celoroční spolupráci, vstřícnost, pomoc, dobrou náladu a
úsměv při našich společných aktivitách.
Vážené kolegyně, zaměstnanci mateřské školy, brzy končí rok plný nečekaných
zvratů, nejistoty i obav. Ale také končí rok, který byl zkouškou naší disciplíny a
vzájemné ohleduplnosti. Ráda bych Vám v této souvislosti vyjádřila paní učitelky a
asistentko pedagoga své uznání a poděkování. I díky Vaší práci a Vašemu osobnímu
nasazení se nám toto období podařilo a daří zvládnout. A nejen to: troufám si říci, že
z něj vycházíme i o něco silnější.
Jsem nesmírně hrdá na to, že právě vy a my jsme sestavili tým a všechny výzvy a
nástrahy jsme překonali. Vy a jenom Vy jste dokázali zvládnout tyto výzvy. Vynikající,
náročný a často vysilující výkon všech zaměstnanců školy, učitelů i nepedagogických
pracovníků, dokázal téměř nemožné. Velice náročná situace byla i pro paní
uklízečky, kuchařky, vedoucí školní jídelny.
Paní uklízečky, museli a musejí vše čistit dezinfikovat stále dokola a dokola.
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Jak víte, loňský rok byl pro naši organizaci velmi úspěšný a podařilo se utvořit
příjemné klima pro radost dětí.
Učinili jsme i další krok ke zcela novému vnímání školního stravování. Děkuji vedoucí
školního stravování paní hospodářce Bc. Andree Šírkové a paní kuchařkám. Jsem
proto velmi ráda, že se nám letos – koronaviru navzdory – podařilo na tento trend
navázat.
Ať už jde o nový posun produktů naší kuchyně směrem k moderním trendům v
gastronomii, nebo o pokračující vybavování jednotlivých kuchyněk a jídelen novými
technologiemi a vizuální proměnou jídelen, či o přechod k elektronizaci firemních
podkladů, účtů nebo o systémová, procesní či organizační opatření, společným
jmenovatelem je vždy úsilí nás všech.
Dovolte mi proto, abych Vám všem za Váš podíl na dosažených výsledcích a za Váš
přínos ke společné věci upřímně poděkovala. Jsem přesvědčena, že překonáme i
další překážky, které nás ještě možná čekají, a že je opět dokážeme přijmout jako
výzvy, které nás posouvají dopředu.

Ještě jednou Vám všem přeji do nového roku hodně zdraví, spokojenosti,
osobních a pracovních úspěchů a těším se na další spolupráci.
Mgr. Bc. Irena Ryplová, ředitelka
mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou
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