
Vážená pani  Mgr. Ivana  Liedermanová, 

dovoľte, aby som Vám na začiatku nového roku 2017 popriala  pevné zdravie a veľa 

pracovných úspechov  vo Vašej náročnej práci. 

Je mi ľúto, že sme sa osobne nestretli v MŠ Srdíčko. Veľmi sme sa tešili na Vás a na 

prezentáciu Vašich odborných skúseností v oblasti predprimárneho vzdelávania. Verím, že 

spoločné stretnutie niekedy v budúcnosti bude možné zrealizovať.  

V mesiaci december od 15.12 do 18.12. 2016 som so svojimi dvoma učiteľkami navštívila 

našu družobnú Materskú školu Luďka Matury „Srdíčko“ v Pardubiciach, aby sme spoločne 

prežili nádhernú  predvianočnú atmosféru. 

Návšteva v MŠ Srdíčko bola pre nás čarovná. Zúčastnili sme sa spoločného podujatia detí 

a ich rodičov pod názvom „Predvianočné spievanie“. Bolo milé pozorovať nadšenie pani 

riaditeľky Bc. Alenky Rybkovej a učiteliek, ktoré s veľkou láskou pripravili krásny program 

s deťmi pre rodičov. Detičky boli nadšené. Mali možnosť vidieť a pohladiť živé zvieratká, 

potešiť sa z nádherného betlehemu. Nejedno oko rodičov zdobili slzičky radosti a šťastia. 

Všade vládla láska, pohoda a pokoj. O túto nádhernú predvianočnú atmosféru sa postarali aj 

šikovné a pracovité ruky pani kucháriek, upratovačiek a ostatných zamestnancov MŠ, 

pretože vianočný punč a koláčiky rozvoniavali a veľmi chutili. Určite si podobné podujatie 

o rok zorganizujeme aj v našej materskej škole.   

Na druhý deň sme sa zúčastnili metodického podujatia – školenia „Škôlka hrou“, ktoré bolo 

adresované pani učiteľkám z iných materských škôl. Videli sme excelentnú priamu prácu 

s deťmi pani riaditeľky Bc. Alenky Rybkovej. Jej profesionalita a láskavý vzťah k deťom sa 

preniesol aj do našich sŕdc. Bolo to naozaj poučné, tvorivé a veľmi úspešné školenie, čo 

ocenili aj ostatné prítomné pani učiteľky. V našej materskej škole taktiež školíme pani 

učiteľky MŠ z iných krajov a môžem povedať, že prezentácia priamej práce s deťmi 

s následným odborným školením je náročná a veľmi zodpovedná činnosť.  Školenie takéhoto 

charakteru sa totiž bežne neorganizuje. Neopakovateľné a emotívne bolo pre nás aj 

muzikálové vystúpenie, ktorého sme sa spoločne zúčastnili v Kongresovom centre v Prahe, za 

čo patrí pani riaditeľke veľká vďaka.  

Vážená pani vedúca odboru školstva, kultúry a športu, 

dovoľte, aby som touto cestou poďakovala tvorivej a láskavej pani riaditeľke Bc. Alenke 

Rybkovej za pozvanie, za realizáciu všetkých podujatí, ktoré sme mali možnosť vidieť 

a spoločne prežiť. Pani riaditeľku už poznám viac rokov a musím povedať, že to je človek 

s veľkým srdcom, ktorej povolanie sa stalo poslaním.  

Skromné slovko ďakujem patrí aj celému kolektívu učiteliek a ostatných zamestnancov 

materskej školy, ktoré odviedli kus poctivej práce. Prijali nás s láskou a po celý čas nám 



venovali svoju pozornosť. Bolo potešením vidieť ako materská škola Srdíčko pod vedením 

pani riaditeľky Bc. Alenky  Rybkovej napreduje a modernizuje predprimárne vzdelávanie.   

Spoločné stretnutie učiteliek MŠ Iľjušinova v Bratislave a MŠ Srdíčko v Pardubiciach splnilo 

svoj cieľ. Nadobudli sme nové odborné skúseností, ktoré prenesieme do aplikačnej praxi.  

Tešíme sa na ďalšie pracovné stretnutie učiteliek MŠ Srdíčko u nás v MŠ Iľjušinova 

v Bratislave. Verím, že bude taktiež obohacujúce po odbornej aj ľudskej stránke. 

 

S pozdravom 

 

PaedDr. Mária Králiková, riaditeľka MŠ Iľjušinova  v Bratislave.  

 

 

 


