
Základní škola Dětská 915 

  
Vzkazy od rodičů: 

 
....  

Spokojenost. Hodná paní ředitelka a skvělá paní učitelka třídní   

Nemám co vytknout  

Jsem moc ráda , že dvě moje dcery mohou navštěvovat tuto školu a až náš syn půjde do školy tak 
rozhodně ho dám na tuto školu  

 

Obedy na skole jsou utrpenim pro deti. Stydel bych se za to byt reditelem skoly. Naridil jsem aby mi deti 
nafotily a natocily stravu kterou maji a to byl vskutku opravdu gurmansky zazitek a hlavne pohled. 
Pravidlo ze jidlo chutna jak vypada tady sedi. I pres nekolik vyzev a nekolik dotazu jak muzu pomoci jako 
rodic ke zlepseni stravy mych deti skola zbabele zacla s vyckavaci taktikou a radeji uz nekomunikuje.  

 

Nelíbí se mi inkluze nepřizpůsobivých žáků že zrušených zvláštních škol, rozvrací kolektiv svým chováním 
a zpomalují tempo výuky. 

 

Já na tuhle školu chodila také a jsem ráda, že můj syn může studovat na téhle škole. Děkuji  

Práce paní ředitelky, komunikace směrem k rodičům, podpora je úžasná. S pedagogy také spokojenost, 
myslím resp, zdá se mi, že atmosféra ve škole je i pro zaměstnance příjemná a pracují tam rádi. Což se 
pozitivně projevuje na přístupu k dětem a celkové atmosféře školy. 

 

Moje děti chodí do školy rády, po volnu se těší na spolužáky i výuku. Dobrá práce! Jen tak dál!  

jsem velice spokojena se školou, děti jsou šťastné a bez stresu. Školu doporučuji všude.  

.....   

Dekuji  

Jsem ráda že má dcera byla přijata do Vaší školy Mičková   

Do této školy jsem chodola já, můj bratr, teď dcera a těším se až bude chodit i můj syn. Škola, 
pedagogové, paní ředitelka jsou skuteční profesionálové, mají výborný přístup k dětem. Jsou to správní 
lidé na správném místě. Jsem všem moc vděčná.  

 

Myslím že by dětem prospělo zkoušení u tabule. Kromě toho že by se děti naučily lépe mluvit, 
komunikovat, zlepšila by se jejich schopnost vyjadřování a slovní zásoba, tak takové zkoušení je i malým 
zopakováním a připomenutím učiva pro celou třídu. Nevím proč na naši škole je toto "zkoušení u tabule" 
zakázáno.  

 

Jsem spokojen s vedením školy.  

Chtělo by to zlepšit úroveň výuky.  

Jsem velmi spokojena  

Děkuji, syn chodí do školy rád a na paní učitelku se těší, jak o ní říká, je přísná ale spravedlivá. A má ji 
moc rád. 

 



 

Jste skvělí! Syn chodí do školy rád a to již na 2. stupeň. Děkujeme!  
 

 

Super škola  

Líbí se mi, že paní ředitelka Škapová nás, rodiče, pravidelně informuje o tom co se podařilo, co škola 
plánuje a jak se daří dělat pro děti ( i pro město a širokou veřejnost) školu doopravdy živou a zajímavou 
součástí našich životů. Je to opravdu znát, že na Dětské pracují lidé, kteří svou práci mají rádi. A prvňácci 
paní učitelky Mižičové - jé, nejraději bych šla znovu do první třídy. Krása! A za staršího synka velký dík za 
super hodiny robotiky!!  Paní učitelka Radostová - to je "borka"! Kdepak jsou šedivé depresivní počátky 
výuky informatiky mého mládí :-) Díky všem!    

 

Jsme na 100%spokojeni 😊  

Jsem spokojena, protože je spokojená dcera a to je nejdůležitější. Děkuji.  

Otázky by neměly být v množném čísle, jsou učitelé, kteří jsou úplně super a pak ti "ostatní", ale v 
dotazníku, toto nelze oddělit. 

 

Děkuji za vše co děláte a jak vycházíme vstříc. Mé obě děti, jsou ve škole spokojené a rady tam chodi. 
Mají rádi své učitele a každý den mají plno zážitků a informaci. Děkuji za sebe a za ně.  

 

Sem s vámi spokojená   

Zda se mi že se naše škola stala vyloženě spádovou pro ulici Dělnickou, proč Skarvady ne.....  

Systém vzkazů v deníčku ve 3 třídě mi nevyhovuje, dle mého by zásadní informace jako např. školní výlet 
měli být rozesílány hromadným emailem. Né všechny děti jsou natolik zodpovědné a stane se, že nemají 
deníček nebo si vzkaz nenapíšeš.  Potom se stávají nepříjemné situace, kdy dítě něco mémá a není 
připraveno.  

 

Sem velice spokojená  že školou   

 


