
                             

 

 

 

Milé paní učitelky a páni učitelé, 

dovolte, abych Vám popřála všechno nejlepší ke Dni učitelů. 

Přeji všem hodně zdraví, pracovních úspěchů a spokojenosti. 

Velmi děkuji za příkladně odvedenou práci v běžné i distanční 

výuce. Vážím si Vašeho pracovního nasazení a svědomité 

přípravy, toho, že se nevzdáváte, že si umíte se vším poradit 

a udržujete nadále české školství v chodu. 

Vaše „paní řídící“ Vlasta 



Zde Vám jako poděkování a pro motivaci do další práce zasílám dopis od 

spokojené maminky p. Zmijové, který přišel před několika dny. Přeposílám 

v plném znění z emailu. Je velkým poděkováním za naši společnou práci. Moc 

děkuji všem za to, že jsme každý svým dílem přispěli ke spokojenosti nejen p. 

Zmijové, ale i všech ostatních rodičů a samozřejmě hlavně žáků. Ať se nám nadále 

daří! 

 

Dopis adresovaný naší paní ředitelce je zvěřejněn se souhlasem p. Zmijové 
 

 

Dobrý večer paní ředitelko mé nejoblíbenější školy.  

Předem mého dopisu (vylívám si zde mé srdce) Vás a Vaši úžasnou školu 

zdravím a chválím tu naši úžasnou školu.  

Předně chci vyjádřit zájem o zavedení montessori výuky na Vaší (Naší) škole, 

ano a znovu ano! Je to perfektní a úžasný nápad a nejvíc jsem nadšená já, má 

nejstarší dcera (7. Třída) celou dobu tvrdí, že klidně zopakuje celou základku, jen 

aby mohla studovat u Vás.  

Další věc, kterou musím napsat je, že úžasnější školu jsme najít nemohli, 

chválím Vás kudy chodím, škoda jen že tomu nemůžu věnovat více času, 

propagace a starost o kočičí spolek mi bohužel zabírá veškerý čas, který po času 

věnovaný dětem zbývá.  

Závěrem chci napsat, že neumím a snad to ani nejde, dostatečně poděkovat za 

záchranu mé milované Adélky, nejen že jste mi zachránily dceru, ale změnily jste 

úžasně náš život! I můj syn u vás vzkvétá a do školy chodí moc rád! Já 

inspirovaná Vámi a celým učitelským sborem, včetně všech pracovníků se dala 

znova na studia! Znovu jsem uvěřila ve školství! A má touha se vzdělávat 

poputuje zase do školství.  

Jste úžasní a celou školu bych nechala pozlatit, kéž by se každá škola dala na 

Vaši cestu, děti by byli veselejší a tím i celý svět.  

Moc Vám děkuji! Opravdu z celého srdce!  

 

Zdravíme  

Michaela, Adélka, Jiřík a Natálka.  

Zmijová 
 

 

 


