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Dobrý den paní učitelko, 
posílám Vám krátké hodnocení uplynulého školního roku, který byl zvláštní díky 
coronavirové epidemii a on-line výuce.  
Přestože jsme zažili tento nelehký školní rok, Kuba zvládl přechod na druhý stupeň 
bez větších problémů a zvykl si na jiný druh výuky a střídání vyučujících. Do školy 
chodí stále rád a ve třídním kolektivu se cítí dobře. Vy a paní asistentka jste si děti 
získaly a mají Vás rády. Jsme rádi, že taková škola existuje.  
Hezky si užijte posledních pár prázdninových dní. 
                                                                                    S pozdravem    Jana Cukrová 
 
 
 
 

Štěpán Hora <stepan.hora@zsdysmost.cz> 
2. 7. 2021 

  

  

 

Krásný prázdninový den Vám přeji, paní učitelko, 
lépe než Vy bych asi celý, tento právě ukončený školní rok, nevystihla. 
Zvládli jste ho Vy i děti úžasně. Skvěle byl vedený, informace a jakákoliv komunikace 
byla dobrá a ku prospěchu všech.  
Myslím, že děti se snažily, ale z mého pohledu se snažily hlavně a více paní učitelky. 
A za to patří mé velké DĚKUJI právě Vám, paní asistentce, a bezpodmínečně také 
všem ostatním Paní učitelkám, které mého syna učily. Tolik trpělivosti a pochopení 
najít musel být mnohdy nadlidský výkon. 
Díky Vašemu přístupu byl přechod na 2. stupeň bez jakýchkoliv problémů.  
Paní učitelka Monika Nosková nasadila tu nejvyšší možnou laťku. Takže jste měly s 
paní asistentkou těžký úkol. Nástup puberťáků, kteří mají velký problém přijmout 
jakoukoliv změnu, zkrátka KLOBOUK DOLŮ. 
Ale vězte, že já mohu říci, že jsme za Vás a Váš přístup velmi rádi. Samozřejmě 
hovořím za mě i za Štěpyho. 
Přeji Vám i paní asistentce co nejdelší zasloužené prázdniny a doufejme, že v září se 
uvidíme všichni naživo. 
 

S úctou Daniela Horová 
 

 

 
  



Ondřej Mikovec <ondrej.mikovec@zsdysmost.cz> 
1. 7. 2021 

  

  
Dobrý den, 
 
děkujeme za krásný email.  
 
Pro Ondru byl tento rok náročný především psychicky. Chyběli mu děti i učitelé. Byli 
dny, kdy měl až depresi, někdy byl plačtivý a hodně unavený. Ale snažil se. Učení při 
online výuce dle mého zvládal velmi dobře a jedno pozitivum to mělo, hodně se 
osamostatnil. Nebylo již možné z časových důvodů mu tolik pomáhat a musel se 
naučit více spoléhat sám na sebe. Naopak návrat do lavic byl na jednu stranu 
pozitivní a na druhou stranu stresující. Během roku neměl čas si zvyknout na 
všechny učitele a pořádně je poznat a odvykl si hluku. Písemné práce pro něj byli 
psychicky náročné, nestihl si začít věřit (vždy je v tom to pro něj začátek školního 
roku náročný) a hodně se tím stresoval.  
 
Také bych chtěla poděkovat všem učitelům za jejich podporu a shovívavost. 
Především musím poděkovat naší paní asistentce za neuvěřitelnou péči o naše děti, 
za podporu, kterou jim dává a kterou dává i nám rodičům v případě potřeby. A vám 
jako třídní učitelce za trpělivost, pozitivitu, kterou jste se při každé příležitosti snažila 
přenést na naše děti i za vaši důslednost a přísnost při výuce. Na to jak málo jste s 
dětmi strávili času, je neuvěřitelné, jak jste se jako třída z žili a tak nějak spolu 
srostly. Překvapuje mě, jak moc se Ondra těší na další školní rok 
 
Užijte si prázdniny, naberte síly na příští rok. Budeme všichni doufat, že bude více 
probíhat v lavicích než u počítačů.  
 
S pozdravem 
 
Mikovcová Barbora 
 


