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      Dne: 13. listopadu 2017 
 
 
 
 

P O D Ě K O V Á N Í 
 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
když jsem procházel zpětné vazby účastníků festivalu, tak prakticky od každého zazněla slova chvály. Někdo se ve 
své ZV více zaměřil na průběh a výběr dílen, jiní více popisovali organizaci festivalu. Reagovali na to, jak vše klapalo, 
hladce probíhalo, jak se účastníkům festivalu v dílnách i ve škole líbilo. Rád bych jmenovitě poděkoval těm, kteří s jeho 
organizací pomohli, a to jak v posledních dnech před festivalem, tak jeho v průběhu. 
 
Pro Vaši informaci. Z 784 registrovaných účastníků a lektorů festivalu se zúčastnilo 734. Ze 138 plánovaných dílen 
probíhalo na festivalu 129.  Při akci vypomáhali zejména nepedagogičtí pracovníci naši pároví učitelé a asistenti, 48 
žáků ZŠ Kunratice a další níže vyjmenované kolegyně a kolegové. 
 
Před festivalem mne s přípravou pomáhala zejména paní hospodářka Renata Lukešová, která zajišťovala veškeré 
vybavení pro lektory a v průběhu festivalu společně se studenty, párovými učiteli a asistenty a našimi žáky připravovala 
učebny pro dílny. Děkuji. 
 
Dál bych velice rád poděkoval naší asistence vedení školy Gábině Novákové, a to zejména za přípravu všech smluv 
a podkladů pro fakturaci pro cca 140 lektorů.  
 
Děkuji našim pánům školníkům Michalovi Štrbovi a Čestmírovi Fucimanovi za přípravu celého areálu školy včetně 
jednotlivých vnitřních prostor. Děkuji také Jirkovi Szebinovskému zejména za koordinaci přípravy sportovní haly na 
zahájení.  
 
Rád bych poděkoval našim párovým učitelům a asistentům, kteří mne pomáhali jak před festivalem s přípravou 
materiálů pro tisk, tak v průběhu festivalu s přípravou dílen, jak jsem již uvedl. Jmenovitě bych rád poděkoval Šárce 
Sobolové, Míše Hovorkové, Ivetě Mánkové, Ondřeji Šípovi, Lucce Vaněčkové a Aničce Jirákové. V průběhu festivalu 
s organizací dle svých možností pomohl i Roland Česal. 
 
I tento rok nám pomáhala skupina pěti studentek z pedagogické fakulty, které se zapojily do přípravy jak v posledním 
týdnu před festivalem, tak, a to zejména v jeho průběhu.  
 
V rámci festivalu probíhaly i doprovodné programy. Za jejich zajištění, koordinaci a komunikaci s firmami bych rád 
poděkoval manažerce komunitních programů paní Renátě Linhové.  
 
Děkuji Petře Vejběrové za zajištění fungování pokladny a proplácení cestovních výkazů lektorům. 
Mnoho účastníků ve svých zpětných vazbách si velice chválilo jídlo v naší školní jídelně. Děkuji Marušce Polívkové a 
celému týmu paní kuchařek, který nejenže stihl vařit pro festival, ale současně tento víkend připravoval čaj i pro tradiční 

KOMU: 

Všem zaměstnancům ZŠ Kunratice 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Centrum pedagogické inspirace Pomáháme školám k úspěchu, 
vzdělávacího projektu nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION 
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závod Velká kunratická. V pátek večer a o víkendu službu zajišťovaly: Katarina Dudková, Lenka Hladká, Michaela 
Hlaváčová, Markéta Jíšová, Hana Klikorková, Radka Obermajerová, Barbora Papišová, Marie Pevná a Helena 
Richterová. Děkuji Vám. 
 
Až neuvěřitelnou chválu a poděkování si za výborné koláčky a jiné pochutiny zaslouží Alena Fáčková, která je 
společně s dětmi z kuchařského kroužku vyráběla a nabízela.  
 
Chci poděkovat také všem žákům, kteří skvěle reprezentovali naši školu. Účastníci oceňovali, jak jsou žáci zdvořilí, 
ochotní, milí. Děkuji paní zástupkyni Olze Králové, která organizovala jejich služby. 
Děkuji paní zástupkyni Jitce Kopáčové za pomoc při přípravě lektorských balíčků pro jednotlivé dílny. 
Mnoho lektorů potřebovalo pro své dílny služby našeho IT technika Radka Ivanova. Radek před festivalem prošel 
všechny třídy a připravil všechny interaktivní tabule... Děkuji. 
 
Velice děkuji kolegyním Jitce Reichové, Daniele Černé, Jitce Kočárkové za organizaci šaten na festivalu. Děkuji i 
Karolíně Čihákové, která pomáhala přidělovat lístky na jídlo do vizitek účastníků. 
 
V neposlední řadě děkuji všem pracovníkům úklidu, kteří nejen v průběhu festivalu pečovali o to, aby byla škola krásná 
a čistá, a které také čekala společně s našimi pány školníky velká práce a úklidu po ukončení festivalu. Kolegyně 
zajišťovali i službu na recepci. Děkuji: Pavlíně Buršové, Miluši Bartáskové, Dagmaře Hippíkové, Yvoně Szarkové, 
Ladislavě Hlušákové, Jindřišce Jelínkové a Milanu Krejčíkovi. 
 
Jsem velice rád, že pedagogové ze ZŠ Kunratice měli možnost, stejně jako pedagogové z ostatních projektových škol, 
navštívit jimi vybrané dílny a být tak v roli „návštěvníků“ akce, nikoliv v roli organizátorů. Jen pár jednotlivců, které 
pravděpodobně nabídka dílen tolik nezaujala, se podíleli na festivalu jako organizátoři a vypomáhali s přípravou a 
realizací celé akce. Za to jim velice děkujeme. 
 
Na závěr chci poděkovat i všem našim 20 lektorům a jsem velmi rád, že ohlasy na jejich dílny byly velice pozitivní.  
Festival pedagogické inspirace 20017 se připravoval již od zimy 2017. Více jak ¾ roční snažení vyvrcholilo 10. a 
11.11.2017 u nás v Kunraticích. Finále ve škole je vždy velmi hektické a neobešli bychom se bez spolupráce a pomoci 
paní Táni Wojnarové, manažerky projektu Pomáháme školám k úspěchu. Táňou a Evou Luhanovou jsem 
spolupracoval na přípravě přihlašovacího portálu. S pedagogickou konzultantkou, paní Janou Šulcovou, jsme 
společně s vedením projektu PŠÚ spolupracovali na programu festivalu. Po setkání vedení projektových škol v první 
polovině srpna jsme v druhé polovině srpna, na letní škole projektu PŠÚ, s Janou sesypávali všechny dílny a hledali i 
ve spolupráci s pedagogickými konzultanty, vedením projektu i přítomnými řediteli další lektory. Programová nabídka 
nakonec vznikla a byla zahájena finální příprava festivalu ve dvou místech. V „centrále“ PŠÚ kde nejdůležitější osobou 
v tu chvíli byla Táňa Wojnarová a v naší škole pod mým vedením. 
 
Na přípravě vlastního festivalu, zejména na zahájení FPI a přípravě panelové diskuse se významně podílela paní 
programová ředitelka projektu PŠÚ Hanka Košťálová. Festivalový bulletin připravoval pan Vladimír Srb. 
 
Ve škole jsme po uzavření přihlašování na festival zahájili stavbou rozvrhu dílen, přípravou a tiskem všech materiálů, 
které vznikli ve škole nebo je zaslali lektoři, objednalo se a dělalo vše potřebné …  
 
Letošní FPI chceme 20.11.2017 reflektovat. Z důvodu organizování dalšího či dalších festivalů a jejich cílů a 
organizování se s Janou Šulcovou sejdeme s paní ředitelkou Evou Lokšovou a vedením projektu. Proto budu rád, 
když mne s přípravou na schůzku pomůžete svými názory, návrhy na změny, doporučeními… 
 
Ještě jednou všem moc děkuji. Jsem přesvědčen, že jsme úžasný tým, který skvěle reprezentoval ZŠ 
Kunratice, profesní dovednosti a pedagogickou komunitu školy i projektu Pomáháme školám k úspěchu. 
 

Děkuji. 
Vítek 

 

 


