
 

Vážený a velmi milý pane řediteli, 

mnohokrát Vám děkuji za krásný zážitek, a to jak umělecký, tak i lidský. Už 
velmi dlouho jsem nebyla na žádné „oficiální“ akci, kde by vládla tak přátelská 
a srdečná atmosféra. Bylo to úžasné odpoledne, plné pozitivní nálady 
a radosti z práce a pracovních výsledků. A vůbec nic na tom nemohl změnit 
ani ten deštík, který sice zván nebyl, ale nikomu náladu ani zážitky nezkazil. 
Ba naopak, jen podtrhl, že nikdo z přítomných nepřišel  na oslavu kvůli 
občerstvení (i když ty chlebíčky byly určitě také výborné) či opalovat se, ale 
všichni se přišli radovat, oslavovat a podpořit činnost školy, která se svému 
poslání věnuje naplno a na prvním místě má vždy zájmy žáků.  

Klobouk dolů také před celkovou koncepcí oslavy, je zřejmé, kolik to muselo 
dát promýšlení, hledání různých variant a následně práce, aby vše bylo 
dokonalé. A taky že to dokonalé bylo. Ještě jednou Vám za to vše nejen svým 
jménem, ale i za celý odbor školství moc děkuji.  

Včera jsem si také pročetla almanach. Zde také patří obrovské poděkování 
a obdiv za obrovský kus práce (zejména paní zástupkyni). Z almanachu také 
přímo vyzařuje, jak je kolektiv všech pracovníků školy sehraný, jaký k sobě 
mají jeho jednotliví členové vztah (respekt a úctu). Už se to dnes asi moc 
nevidí, většinou se ve školách vyskytují skupinky pracovníků, které mezi sebou 
navzájem bojují a jen tu organizaci brzdí v dalším rozvoji. Ale dost negativních 
informací, u Vás je to jako v sanatoriu, člověk najednou vidí, že kladné 
příklady ještě existují a že to se školstvím ještě není tak beznadějné.  

Vážený pane řediteli, přeji z celého srdce Vám i celé škole do mnoha dalších 
let jen to nejlepší, pro umění  (a uměním) zapálené žáky i pedagogy. 

Mějte se moc krásně. 

S úctou a obdivem 

Mgr. Ilona Javorská       (KÚJMK - odbor školství) 

 


