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    Olomouc 1. 7. 2022 

 

Poděkování 

 

Vážení kolegové, děti, žáci, rodiče, přátelé školy pro sluchově postižené v Olomouci.  

 

Přijměte moje srdečné poděkování za vše, co jsme společně prožili a vykonali v uplynulém 

školním roce, který byl plný zajímavých situací, akcí, radosti, nadšení, někdy však i náročných 

okolností. Všechny situace, které nám přinesl školní rok 2021-22, jsme společně zvládli díky 

profesionalitě, odhodlání, vzájemné důvěře nás všech.  

Školní rok, ve kterém se již mohly uskutečnit takřka všechny tradiční akce, vč. těch 

nejemotivnějších jako jsou rozloučení s absolventy našich jednotlivých škol, vyvrcholil dvěma, 

pro školu historicky prvními, okolnostmi. Obě svou mimořádností vyžadovaly velké přípravy:  

Jednak jsme zajistili pobyt ve stanovém táboře zapůjčeném Sokolem na Bělidlech, kam 

se děti ZŠ se svými pedagogy vydali na jeden zkušební den, střední škola potom vycestovala 

takřka celá na tři dny za dobrodružstvím Rychlých šípů. Nádherná příroda, zážitky a nové 

zkušenosti, které naši pedagogové umějí pro své svěřence do detailu připravit a zajistit i v tak 

improvizovaném prostředí, kterým je stanový tábor na zelené louce, budou patřit mezi ty 

na celý život.  

Druhou mimořádnou velkolepou školní akcí byla historicky první zahradní slavnost. Její 

důsledné přípravě, promyšlené a nápadité režii vděčíme za to, že i tato akce proběhla, bez 

nadsázky, skvěle. Splnila úkol, který si dala: neformální přátelské setkání všech účastníků 

vzdělávání v naší škole a jejich přátel.  

Atmosféra, kterou jste, v prostorách skvěle připravené školy a jejího okolí, vytvořili všichni 

účastníci, byla plná úsměvů, vzájemného vítání a srdečného vyprávění, byla plná přátelství, 

dobroty a lásky. Pro ty z Vás, kteří jste se nemohli zúčastnit, je atmosféra v celé její šíři bohužel 

nepřenosná. Každopádně nám dává právo Vás příště znovu srdečně pozvat.  

U každé akce, která se koná poprvé, vyvstává spousta otazníků, váhání, nedůvěry, ale i nadšení, 

odvahy a chutě něco nového pro naše děti dokázat. Jak je v naší škole zvykem, ta chuť nakonec 

převládla nad rozpaky, a nám se společnými silami i v tomto případě podařilo dílo, na které 

můžeme být právem hrdí. Slíbila jsem návštěvníkům slavnosti, kteří mě hojně oslovovali, 

že budu reprodukovat jejich poděkování škole a ocenění nejen připravené akce. Poděkování 
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rodičů, prarodičů a přátel našich současných, ale i bývalých dětí a žáků, kteří společně 

s absolventy naší školy přijeli z mnoha koutů republiky.  

Moc rádi jsme přivítali a povykládali si s bývalými zaměstnanci školy. Mnozí z nich vyjádřili 

ocenění naší práce, a také možnost opět s námi prožít příjemné chvíle, tentokrát při trochu jiné 

příležitosti. Úterý 14. 6. 2022 na zahradní slavnosti s námi postupně prožili také zástupci 

významných školských institucí v Olomouci, jejichž zájem nás opravdu srdečně potěšil.  

 

Přátelé, 

bez každého z Vás, který se naší zahradní slavnosti účastnil, by úterní akce nebyla tou, kterou 

jsme společně zažili. Přijměte mé srdečné poděkování za Vaši účast.  

Není však pochyb, že bez dlouhodobých, kolegyní Terezou Dokoupilovou dobře 

organizovaných příprav a intenzivní práce, bez výjimky, všech zaměstnanců celé školy ze všech 

jejích úseků, by se akce neuskutečnila a už vůbec ne v takové míře a tak úspěšně.  

 

 

Není však pochyb, že bez každého z Vás by uplynulý školní rok nebyl tím, kterým byl. 

Úspěšným a v mnohém opět mimořádným.  

Děkuji Vám! 

 

Těším se s Vámi všemi na další společně prožité chvíle v naší krásné škole. 

 

Martina Michalíková, ředitelka školy, v. r. 

 


