
Jste nej 

Jste super :) 

on-line výuka je nejlepší 

Naše škola je suprovni  

Vše je perfektní. 

Děkuji za dotazník . 

Idk 

Paní učitelka se nám neustále seka 

Jsem spokojena z touhle skolou a taky spokojena z pani ucitelkou a pani 
asistentkou . 

ahojjj 

Mějte se bezvadně ❤️👀 

Nemám vám co říct  

super škola možná že by se trošku učitelé zlepšit v distanční výuce.  jinak 

nic   😎😎👍👍 

jsem  ráda že chodím zrovna na vaší školu chodí tam i moje sestra Eliška 
Pekařová a jsme obě dvě  naprosto spokojené a máme hodně dobré 
učitelé. 

bylo to dobrý☺ 

Nevím 

Nic mi na škole nevadí líbí se mi vše  

Je to nejlepší škola na světě� �  

ŠKOLA JE SUPER😎😎😎😎😎 

 

perfektní skola DEKUJEME 
 

je to strašne dobře škola a učitelé jsou nejlepší 

Já nechci on-line 

vyborna skola jsem rad ze jsem tady 

Dobře se mi ve škole  pracuje. 

ahoj jse to ja matias jou jou sefe sefe sefe  

přeji hezký den 😊 

ahoj  jse to ja Tomaš jou jou šefe šefe šefe 

Je to nejlepší škola v česku cítím se v téhle škole dobře 

je to ta nejlepsi skola nacelem svete 

jsem rada ze muzu chodit do skoly aj jdis jsim doma tiden . 

nic 

Jste super 

Jsem ráda za tuto školu. 

Vážíme si co pro nás děláte. Je to těžké, ale společně to zvládneme 



  

mějte se dobře  

Distanční výuku se Vám moc zrealizovat nepodařilo :( 

mam rad jidlo 

Ne všichni učitele něco  dokážou vysvětlit :) 

můžeme dostávat muffiny ve školní jídelně víc 

   

sem rád že chodím do téhle školy 

skvela skola 

Pání učitelka Blažková je ta nejlepší.   :-) 

miluju naší školu. Jsem v ní velmi rád. Ale potřeboval bych nějake 
antistresove hracky abych se soustredil lepe 

Přeju pěkný den ;)) 

Nashledanou 

učitele jsou dobří 

sem rada ze chodim do tehle skoly 

SEM  RADA ŽE CHODIT DP TEHLE ŠKOLY JE DOBREM TEMPU A MAM RADA 
UČITELKU  

pani ucitelko bylo to strasne tesky co mam vybryt a co ne mame vas radi 
klara dankova a chtela bych vas mit do 9 tridy  

jsem ráda za tuhle školu a za všechny mé učitele . přeji hezký den  

Jsem rád že jsem to mohl vyplnit snad to k něčemu bude ahoj a díky 
Juraštík Nikolas 

Dobrý den jsem v tehle škole radá a nevím co mam psát.  

Dobrý den jsem ve škole rád  

dobrý den jsem ve škole rád 

mam rad tudle štlola 

jsem spokojen 

Škola mě baví a už se do ní těším.  

Školu mám rád a těším se do ní.  

:)  

Po distanční výuce jsme se s kamarády začli bavit a víc spolupracovat,už 
chci zpátky do školy 

přeji hezký den 

jsem ráda že můžu chodit do školy  

Škola je super, naučil jsem se toho dost ne jen co se týče předmětů ale i 
psychicky jsem se zlepšil=)  

dobrý den :) 

dobrý den ? 

Dobra... 

Naše škola je nejlepsi 

mám moc ráda tu školu strašně moc :-) 

jsem ráda že jsem na této škole, učitelé jsou hodní 

Nevím  



:) 

Pani učitelka Martina Svobodová  je nejlepsi na celé naší škole. 

mě tyto dotazníky unavují 

tato škola je dobrá 

Jste super :-D 

At se vsichni meji dobre a at jsou zdraví 

nechapu 

Učitelé jsou dobré a do školy chdím rád. 

Učitelé dávají všechnu energii do výuky žáků. 

ZŠ dětská je super👍 

Ahoj vy másla 

Přeji pěkný den :) 

Tady tuto školu prostě miluju nic na ní nechci měnit. Jsem ráda že jsem si ji 
vybrala. 

doufam ze nebudu mit pruser z tohodle :D 

ve třídě máme úžasnou komunitu 

tato škola je dobrá a mam jí hrozně rád a kdybych měl jít jinam tak budu 
smutný . 

Otevřete už školy vy másla!!! 

Ráda chodím do této školy. 

jsem rad ze tu chodim :) 

Jsem rád že chodím do téhle školy 

Vse v poradku 

Moc jse těším do školy a hlavně ať jse drží. 

Je to fajn škola :) 

jsem spokojena 

ano 

. 

Škola a učitelé jsou super. 

Nesouhlasím s testováním a nošením roušek. 

Opravte WC 

zdravim školu 

Mám rád tuto školu. 

Škola je super a už se těším jak budeme do školy zase chodit normálně a 
budu moct být ve škole a se svými spolužáky  

Celková spokojenost. 

škola je krásná učitele jsou nejlepší, jsem žačka 9 třídy za mě je základní 
škola Dětská ta nejlepší škola bude mi to chybět 

<3 

Chci pochválit paní učitelku Dvořákovou za snahu,trpělivost.  

mam rád školu děkuji že nás učíte 

Dobrý den vedení školy a pěkný den a at nemáte ten covid-19 

tady ta skola je nejlepsi a mam tuspoustu kamaradu 

dobry den libi se mi tady ucitelky a mam rad svoji ucitelku . 



dobry den libi se mi tady učitelova hlavne pani ucitelka je na nas hodna a 
mam ji rada. 

rad tadi chodim a chtěl bich vilepšit školu tak že budeme mít rc autička v 
družině 

At skončí distanční výuka a zemřr covid 19 

nase skola me moc bavi 

Jan Dvorak 

nic bych neměnil 

líbí se mi tahle škola a je bezbečná 

naše škola mě moc bavi mam ji rada 

Děkují za práci všem učitelům i paní ředitelce. 

Nic bych neměnila  

tahle škola je nejlepší na světě a ti učitelé jsou nejlepší na světě a všechno 
je boží 

tahle škola je nejlepši a je bezpečna 

dekuju že nas ucite 

natehle škole se mi hodně libi 

líbí se mi tu 

je nejtepší ne světe a rad do ní chodim 

Mám rád naší školu aj když z ní za chvíli vycházím, ta škola mi dala spoustu 
nových znalosti a pomohla když jsem potřeboval nikdy nezapomenu na 
naší zakládku mnoho zážitků a srandy prostě top škola a jsem rád že jsem v 
ní mohl studovat i když poslední dva roky distančně, tak mi ta škola 
přinesla hodně do života  když to tak můžu říct já jsem dětský odchovanec 
protože tam jsem od první třídy do teď a jde tam skvělé vidět jak sem se od 
první třídy posouvál každým rokem víc a víc, i když sem měl občas 
spolužaka blbce nechci jmenovat tak sem nepřestal mít chuť chodit do 
školy, v škole ZŠ dětská 915 se cítím bezpečně, tu školu mám fakt rád a 
snad si to někdo přečte nebudu moc anonymní a podepíšu se jako žák 9 
třídy  

na skole bych nic nemenila. 

jak se mate ? 

Fajn škola  

Dobrá škola 

 


