
Dobrý den, jako rodič bych uvítala lepší  komunikaci i s vedením školy.  

Dobrý den, velice oceňuji práci jak jednotlivých kantorů, tak i paní 
ředitelky, informovanost, ochotu spolupracovat s rodiči, přehlednost 
webových stránek, vstřícnost k potřebám jednotlivých žáků atd. Děkuji 
Vám Gabriela Pospíšilová  

Nemám žádný problém se školou  

Vybrala jsem synovi tu nejlepsi skolu. Mel puvodne chodit na jinou. Syn uz 
konci ted v 9.tride a doufam, ze i stredni skola bude takova bezvadna a 
pristupna ve vsem jako ta vase. Dekuji strasne moc za krasnych a 
dulezitych 9let v zivote syna. Pani ucitelka Oravova je nejen jeho tridni, ale 

take Andel strazny 😍😍😍  

Dcera je na vaší škole spokojená 

Myslím, že ZŠ Dětská je výborná škola, vedení nemám co vytknout, naopak 
vždy při jednání paní ředitelkou, paní zástupkyní, nebo i s kýmkoliv na 
sekretariátu, hlavně s paní učitelkou třídní Kempovou, s paní učitelkou 
Karbowiak, vždy mi vycházíte vstříc a já Vám všem za to moc děkuji. Dnes 
jsem byla s naším předškolákem i u paní učitelky Růžkové a opět se mi jen 
potvrdilo, že učitelé na vaší/naší škole jsou nejen profesionálové, ale také 
skvělí lidé. Zvláště v současné době je pro mě osobně spolupráce se školou 
naprosto skvělá a téměř hmatatelná a ne jen prázdný pojem. Děkuji. 
J.Polnická  

Když už musí distanční výuka být tak vás jako rodič hodnotím kladně. 

Se školou ZŠ Dětská jsme spokojeni. Pravidelně s rodiči komunikuje a 
reaguje na případné podněty. V posledních týdnech, po návratu dětí do 
škol, mě ale překvapilo časté psaní testů. Čekala jsem, že budou děti 
nějakou dobu jen opakovat a postupně si zvykat na opětovný návrat do 
školy.  

Bylo by fajn, kdyby někteří učitelé, děti spíš podporovali než je schválně 
potápěli a demotivovali. Samozdřejmě někteří jsou fajn a děti správně 
motivují a děti to samozdřejmě poznají , který vyučující  se na tuto práci s 
dětmi hodí a který by toto povolání určitě vykonávat neměl. Pak se diví 
učitelé ,že se děti chovají špatně ,ale je to jen odraz jejich chování k 
nim.Nemluvím jen ze své zkušenosti, ale je to názor i jiných rodičů, které 
znám. 

ano  

Děkuji za vše 

Jsem ráda že škola funguje tak jak má děkuji.  

Škola neplní svou povinnost a podmiňuje vstup dětí do školy se zakrytím 
dýchacích cest a testováním zdravých dětí čínskými testy pochybné kvality, 
řídí se pouze jedním proudem, nezáleží a nezajímají ji odlišné odborné 
názory. Škola by měla být apolitická a neměla by plnit vůli politické moci. 



Za mě vidím jen problem v přímé komunikaci směrem k družině,  
záležitosti  jsem nucena řešit zprostředkovaně, čímž se komunikace značně 
zkresluje a je nedostatečná. Mám  výhrady k učebnímu plánu druhé třídy.  
Je znát vysoké tempo a náročnost pro tak malé děti.Ditě může  být 
unaveme a přetížené   přivítala bych více výuky hrou..... 

Dobrý den, sama jsem byla žákyni této školy, to byli najlepší léta mého  
života. A teď, tam chodi i moje dcera, a je moc spokojena. Každý den se 
těší na učitele  a spolužáky. Všem kdo pracuje ve škole chci za vše moc 
poděkovat. A popřát hodně  úspěchů do dalších let.   

Perfektní informovanost rodičů ze strany vedení. Výborný přístup a výuka 
paní učitelky Mgr. Oravové, Mgr. Hořákové a Mgr. Dvořákové. Děkuji! 

Jsem velice spokojená s paní ředitelkou Škapovou ohledně informovanosti 
a vedení ZŠ. třídní učitelka p. Místecká, výborný. Čížová 

Jsem spokojena dekuji Solčániova  

spokojenost 

 

Mé dítě se cítí spokojeně v této škole.  
 

Děkuji Vám za snahu a pomoc. 

Jsem ráda, že mé dítě chodí do této školy a zvlášť, bych chtěla poděkovat 
paní učitelce Ježkové 

Hlavně pevné nervy 

Děkujeme za skvělé vedení dětí paní učitelky Kempové, mnohé je naučila a 
připravuje je na jejich životní start do budoucna. Děkujeme paní ředitelce, 
která je laskavá a má dobrý přístup. A poté chceme poděkovat paní 
učitelce Karbowiákové za práci s dětmi v anglickém jazyce, je milá, hodná a 
děti dokáže naučit. žáci 3.B 

Šatní skříňky by měly být vždy pouze pro jedno dítě.  Nelíbí se mi sdílení 
dvěma žáky. 

Skvělá práce, vše zvladnemw 

Vzhledem k tomu, že na jiných školách běží distanční výuka několik hodin 
denně , přesně podle rozvrhu  , tak nějak nechápeme, proč na naší škole 
jsou do některých předmětů zasílány jen materiály a děti pořád jen píší 
nebo tisknou .V některém předmětu je zadán úkol a zároveň je zasláno 
správné řešení , tak nějak doma nechápeme, jak to ty děti 
motivuje.zároveň chápeme ,že distanční výuka je složitá, ale vzhledem k 
tomu, že již běží pomalu rok, tak se mohlo něco aspoň zlepšit.nyní se 
definitivně mezi žáky po nástupu do školy prokážou rozdíly v jejich 
opravdových  znalostech a znalostech jejich rodičů :))) 

Distanční výuku na této škole hodnotím kladně. 

Děkujeme že to zvládáte 

Se školou jsem spokojená, s učiteli se dá dobře komunikovat. Jen by mohli 
mezi sebou učitele víc komunikovat i na 2 stupni. Chtěli po mě návštěvu 
pedagogické poradny, i když dcera má kříženou laterilitu a má mít na 
nějaké předměty více času, učitelé ani otom neví.  



Mezi učiteli jsou velké rozdíly v přístupu k dětem, výuce i hodnocení. 

. 

Přeji pevné nervy a zdraví!  

Jsem s vámi spokojená  

Děkuji :-) 

Děkuji Vam, za trpělivost a porozumění v této pro nás všechny těžké době. 
Jsem ráda, že syn navštěvuje právě vaší školu.  

 


