
  

Milá  pani  riaditeľka, pani zástupkyňa, milé pani učiteľky, páni učitelia, pani asistentky, špeciálni 
pedagógovia, pani upratovačky, kuchárky, pán školník.

Opäť sa rok s rokom zišiel  a mne prináleží poďakovať.  V mene všetkých rodičov  Vám  ďakujem pani 
riaditeľka, že už nejeden piatok vediete túto školu s najlepším vedomím a svedomím. Nie je to ľahké  
čeliť mnohým ťažkým skúškam, s ktorými sa ako škola musíte stretávať. Patrí Vám môj obdiv a úcta. 
Ďakujem aj Vám pani zástupkyňa, že stojíte po pravici pani riaditeľky a môže sa na Vás vo všetkom 
spoľahnúť a je výborné, že svojím úžasným postojom tvoríte šarmantnú dvojicu spolu s pani 
riaditeľkou. Takéto vedenie nám môže nejedna škola závidieť. Závidieť nám môžu aj celý pedagogický 
zbor. Vám patrí moja špeciálna obrovská vďaka za Váš prístup, obetavosť, láskavosť. Ďakujem za 
všetky deti, ktoré sa pod Vašimi krídlami menia na slušných a vzdelaných mladých ľudí. Viem, že to 
nemáte vôbec ľahké, hlavne ak Vaša snaha je márna a deti aj napriek  Vašej obetavosti  nechcú na 
sebe pracovať.

Ďakujem aj Vám milé asistentky, ktoré svojou pomocnou rukou a dohľadom dávate možnosť vyniknúť 
aj deťom, ktorým to nie vždy ide najlepšie.

Veľká vďaka patrí aj Vám, milá naša špeciálna pedagogička. Vašou snahou, prácou, láskavosťou, 
odbornosťou,  sa mnohé deti  cítia bezpečnejšie v škole, vedia, že ste tam v snahe im pomôcť  ak 
majú problém, či už so spolužiakmi, majú  problém sami so sebou a neraz vďaka Vám sa predíde 
najhoršiemu. Ďakujem aj Vám milí pedagógovia zo školského klubu detí, za priestor, kde deti prídu na 
iné myšlienky.

Samozrejme vďaka patrí aj Vám , milé pani kuchárky, ktoré s láskou pripravujete jedlo a pod vedením 
pani vedúcej  školskej  jedálne máte stále o stravníkov postarané. Ďakujem aj Vám milé pani 
upratovačky, za čisté triedy, chodby. Bez Vás by táto škola nebola taká krásna. Tak isto veľká vďaka aj 
Vám pán školník, za všetky opravené ľavice, stoličky, či pokosený trávnik.  

Ďakujem Vám všetkým, že spolu ako tím tvoríte základ tejto školy. Určite si spoločne prechádzate 
mnohými prekážkami, je to prirodzené a v každej práci sú dni lepšie a dni horšie. Dôležitý je ten 
dobrý pocit z vykonanej práce, ktorý pohľadí na duši.

Takisto sa chcem ospravedlniť za všetkých tých rodičov, ktorí nezdieľajú môj názor o tom, že prácu 
učiteľa si treba vážiť, za tých, ktorí nie sú vďační za to, že sa snažíte vychovať z ich detí slušných, 
vzdelaných a úspešných mladých ľudí. Viem, že neraz to  máte s rodičmi  veľmi ťažké. Majú svoj názor 
a neberú žiaden iný. Je mi to ľúto a patrí Vám moje obrovské ospravedlnenie za nich. 

Ďakujem aj  za všetky malé i veľké deti, pre ktoré ste mamami, otcami, kamarátkami a sú radi, že Vás 
majú.

Prajem Vám krásne prázdniny plné oddychu v kruhu Vašich rodín a ešte raz obrovské ĎAKUJEM 
každému z Vás.

Mirka Igazová -  predseda Rady rodičov.




