
                                                        Poděkování do Pohádky 

 

 

Vážená paní ředitelko a celý pohádkový týme, 

 

jako šťastné a vděčné babičce bývalého Čmeláka Klárky (dnes již prvňačky) a současného 
Broučka Elenky mi to nedá, abych Vám všem nevyjádřila obrovskou vděčnost, uznání a 
poděkování za to, co pro naše děti/vnoučata děláte. Naše Čmelačka nastoupila do vaší 
pohádkové školky poté, co se přistěhovala s rodinou do Kutné Hory z jiného města, kde 
navštěvovala místní školku. Můžeme tedy, aniž by to byl prvoplánový záměr, vidět obrovské 
rozdíly mezi oběma školkami. V Pohádce se dětem s elánem a láskou naplno věnujete, 
neustále vymýšlíte různé aktivity, organizujete tematické týdny, sportovní a kulturní aktivity, 
různé soutěže, hry atd. Děti dokonce zapojujete i do aktivit mimo školku (výlety, školka 
v přírodě, masopust, koledy, trhy, poutě atd.). Skvělým způsobem přitom děti motivujete, 
učíte je novým dovednostem, s klidem, přehledem a vysokou profesionalitou a tak, že se děti 
do školky nesmírně těší! Mají úžasné zážitky. V předškolácké třídě Čmeláků navíc nenásilnou 
formou pomáháte dětem připravit se na školu, vedete je k úžasné samostatnosti, dáváte jim 
obrovskou důvěru a pocit, že vše zvládnou. Jsou tam prostě šťastné a vyrovnané a budou i 
jako školáci a potom dospěláci na „svou“ Pohádku vzpomínat celý život. 

Náš Brouček, po vzoru své velké sestřičky Klárky, nastoupil do Vaší školky vloni v září. 
Dostávám z Vaší Pohádky fotografie z různých aktivit dětí. Naše Elenka je v Pohádce šťastná a 
každé ráno se tam těší. Doma neustále prozpěvuje písničky ze školky, tancuje a v různých 
denních situacích říká: „To znám, to jsme si říkali/dělali/učili se ve školce.“ Je úžasné 
pozorovat, co vše ji Vaše školka dává a jak ji rozvíjí a poskytuje jistotu a bezpečí. Jsme moc 
vděční, že může do Vaší školky chodit. Jste prostě skvělý tým! 

Ráda bych Vám všem jménem svým, celé rodiny a věřím, že i jménem ostatních rodičů a 
prarodičů, za Vaši práci, profesionální a laskavý přístup a nezdolný elán a invenci poděkovala 
a popřála Vám hodně klidu a pohody při další práci s našimi dětmi/vnoučaty! Jste skvělá a 
vyrovnaná parta profesionálů a nadšenců. Je vidět, že svou práci a děti vůbec máte moc rádi 
a že Vaše práce vysoce překračuje úroveň standardních osnov a zvyklostí.  

DĚKUJEME, POHÁDKO! 

 

Alena Vostárková 

Jedna babička dvou spokojených vnuček 


