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Yaženy pan editel Ing. Pavel Janek
ZŠ svaté Zdislavy v Kop ivnici

Yáženy pane editeli,
srdečně Yás zdravím zoder a děkuji Vaší žák m za jejích krásná vystoupení na25.

ročníku Celostátní p ehlídky církevních škol v zájmové umělecké ěinnosti ve dnech 3._ 6.

dubna 2018 v odrách. Yaši žácí získali vyborné hodnocení odborné poroty a byli mnohokrát
odměněni aplausem studentského publika.

Moc ráda také touto cestou Zno\'tl blahop eji:

Klá e Šprochové k ěestnému uznáníporoty v kategorii hudební
a
pěveckému sboru Holoubci a Hrdličky k nominaci jeho vystoupení v pátečním slavnostním
galaprogramu spojenému s natáčením TV NoE

Velk poděkování a uznání chci vyslovit také Vaší kolegyni Mgr. Heleně
obádalové, každoročně se těším na vzájemné p átelské setkání a obdivuji riŽasné vysledky
její práce s dětmi a pěveckym sborem.

St ední psdagogická škota a St ední
svat Anežky Cesk

l. máje 24913?, 742 35 odry
Tel.: 556 730 129

- program Živě sNoE se studenty, Večer chval, vernisáŽ s panem prof. Jind ichem
Štreitem a panem prof. Maxem Kašparri, Kulaty st l s hosty p ehlídky, koncert Pavla
Helana, pruběŽné zpravodajství v rámci p ehlídkového tydne v cyklech Živě s NoB
medailonky církevních škol_ v p ehlídkovém tydnu 3.- 6.4.2018 a Znovu 13.5.2018

- slavnostní páteční galaprogram - bude vysílán v neděli 13.5. 2018 ve 20:00

Současně probíhalo natáčení pro Kesťansky magazín na ČT 2,informace p ineslo rádio
Proglas, Katolick1 tydeník, časopis In a regionální tisk.

- Yáženy pane editeli, blahop eji Vašim žák m k reprezentaci Vaší školy a Klá e

Sprochové k získanému ocenění ve velké konkurenci 95 vystoupení, děkuji všem Vašim
žákrim, kte í v odrách vystupovali' a děkuji Vašim kolegrim za mimo ádnou práci
s nimi.

P ipojuji informace o naší spolupráci S TV
škol a je také formou našeho poděkování Vám a
tydnu:

Děkuji za p íval energie a radosti,
p i jejich krásnych vystoupeních a za naději

S pozďravem a ptáním všeho dobrého

NoE, která pomáhá propagaci církevních
ráďa píši p ehled vysílání v p ehlídkovém

kterou s sebou p ivezli, za vyvolan, t as
a víru ve smysl práce ve školství.
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Ing. Pavla Hostašová
editelka školy

Budeme se těšit na setkání p i p íštím ročníku v tradičním termínu 19. - 2I.3. 2019


