
 

PODĚKOVÁNÍ A ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 

Vážení rodiče,  

z některých Vašich dětí se po prázdninách stanou školáci. 

 

 Společně si touto dobou uvědomujeme, kolik energie, úsilí, péče a lásky jsme museli společně 
vynaložit, než dojdeme ke dni, kdy Vaše děti "opustí" bránu naší mateřské školy. 

Období docházky do mateřské školy jste začínali plni obav z neznámého prostředí a lidí. Mnozí 
jste vůbec poprvé opouštěli své dítě a to se neobešlo bez slziček dětí, maminek pod okny 
školky a možná se s novými pocity pral i leckterý tatínek v autě cestou do práce. 

Věřím, že jste brzy poznali, že mateřská škola je právě to místo, kde je Vaše dítě v bezpečí a 
kde se mu dostává výborná péče. 

Vážení rodiče, chtěla bych Vám poděkovat za všechny zaměstnance školy za společně prožité 
roky, spojoval nás stejný zájem a to je Vaše dítě. 

Dnes se tedy loučíme i s Vámi a přejeme Vám pevné nervy, abyste brzy začali zvládat své 
školní povinnosti. 

Na závěr si dovolím poděkovat  paní učitelkám a všem zaměstnancům školy za pečlivou a 
obětavou práci, které si nesmírně vážím. 

Děkuji paní učitelce Dáše Vrátilové, která má stále srdce bijící pro děti, ušila a vyrobila pro ně 
na rozloučenou krásné výrobky. 

Děkuji zřizovateli, paní starostce Ing. Markétě Khauerové a celé radě a zastupitelstvu, že se o 
mateřskou školu, tak dobře starají. 

Děkujeme knihovně, že nám věnovala krásné knihy pro děti, které si odnesou domů. 

A je to tady milé děti, od 1. září se stanete žáky 1. třídy základní školy. Ještě než se tak ale 
stane je potřeba, abyste si uložily do srdíčka všechno hezké, co jste ve školce se svými 
kamarády prožily a do paměti zapsaly vše, co jste se s paní učitelkami naučily. 

Užijte si VŠICHNI krásné léto ve zdraví a pohodě, plné sluníčka a mějte se rádi, objímejte své 
děti a říkejte si, jak moc se máte rádi.  

TĚŠÍME SE NA ZÁŘÍ NA DĚTI I RODIČE, CO V DOCHÁZCE DO MŠ POKRAČUJÍ A NA 
NOVÉ DĚTI A RODIČE, CO TEPRVE PRVNĚ PŘIJDOU. 

 

Mgr. Irena Ryplová, ředitelka školy 

 


