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Vážený pane starosto,
ráda bych Vám vyjádřila mé poděkování za podporu Katolické mateřské školy sv. Klimenta, která se nachází ve
Vašem správním obvodě a jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské.
Za celou dobu Vašeho působení na pozici starosty správního obvodu Praha 7 vnímám, jak dokážete naplnit
význam slova „starat se“. Nyní je předmětem mého poděkování, vzácný pane Čižinský, vyjádření vděčnosti za to, jak
pomáháte právě naší malé škole, která využívá dlouhodobě Vaší vstřícnosti a ochrany.
V současné době, kdy začíná hrozit to, že se předškolní vzdělávání odsune na okraj zájmu naší společnosti, Vy na
pedagogy mateřských škol nezapomínáte. Nabízíte školám morální, materiální, odbornou i finanční podporu.
Váš finanční dar naší škole pro děti, které mají trvalé bydliště ve správním obvodě Prahy 7, je obrovskou pomocí
a zároveň motivací pro další práci našich pedagogů.
Obdivuji, jaký skvělý pracovní tým jste dokázal sestavit. Váš tým znatelně odráží Vaše světlo, Vaše hluboce lidské
vlastnosti a Vaše osobní naladění.
Vše je viditelné na práci Vašeho pracovního týmu, který se láskyplně, se zájmem a zodpovědně stará.
Jsme v pečovatelské náruči paní radní Mgr. Hany Šiškové, která neúnavně zajišťuje logistické záležitosti kolem
očkování našich zaměstnanců a věnuje se nezištně i dalším našim potřebám. Za to vše jí z celého srdce děkuji.
Obrovské díky vyjadřuji také skvělému týmu projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. správního obvodu
Prahy 7, jmenovitě paní hlavní manažerce projektu Mgr. Michaele Svobodové, paní koordinátorce Markétě Kuldové a paní
projektové manažerce Mgr. Romaně Růžičkové.
Výše jmenované pracovnice zmíněnému projektu věnují svůj odborný potenciál a mnoho svého času a nadšení.
V tomto školním roce zajistily operativně na zahradu naši školy čtyři herní prvky, kterých si děti naší školy radostně užívají.
Velkou pomocí je pro nás sdílený školník, jehož šikovnosti můžeme využívat také díky pracovnímu úsilí
jmenovaných pracovnic. Významnou pomocí je pro nás rovněž možnost vzdělávání pedagogů v rámci projektu MAP II. na
vybraných odborných seminářích.
Mé poděkování patří všem Vašim pracovníkům, kteří se podíleli na zajištění ochranných prostředků pro naše
zaměstnance v první i druhé vlně pandemie.
Děkuji paní Kláře Klufové za veškerou její péči a pomoc. Děkuji všem „neviditelným“ členům týmu, kteří se podílejí
na podpoře naší malé školy a pomáhají Vám naplňovat Vaše poslání a všechny Vaše nádherné vize.
Je to opravdu požehnání a veliká radost, spolupracovat s tak vlídnými, vstřícnými a pracovitými lidmi, kteří jsou
součástí Vašeho týmu.
Pán Bůh Vám za vše mnohonásobně oplať a žehnej Vám!
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