
Vážený pane řediteli, 

školní rok se blíží ke konci a žáci dostávají vysvědčení. Žáci se tak dozvídají hodnocení svých výsledků 

a na učitele se většinou snese vlna kritiky. Dovolte mi touto cestou pochválit paní učitelku 

Mgr. Alenu Machovou, třídní 9 třídy, výbornou učitelku češtiny a němčiny. Byla vždy milá a 

usměvavá, přesto-že jí určitě často do smíchu nebylo. 

Mgr. Boženu Špilínkovou, výchovnou poradkyni, učitelku matematiky a chemie.  Snažila se vždy 

vyslechnout trable žáků i rodičů a podle svých sil pomoci. 

Mgr. Hanu Ošlejškovou, která mimo jiné učí tělocvik a přírodopis.  Paní učitelka je ztělesněním dobré 

nálady a optimismu. Moc jí přeji, aby jí dobrá nálada a trpělivost zůstala i nadále. 

Mgr. Ivu Sedláčkovou, která učí angličtinu a francouzštinu. Paní učitelka se snaží děti cizí jazyk naučit 

co nejzajímavěji, vytváří pro děti různé pomůcky a za svou práci by si zasloužila více pozornosti dětí a 

chvály od rodičů. 

Ing. Zdeněk Hanák učí na Choltické škole teprve rok a já velice lituji, že ho dcery neměly ve škole celý 

druhý stupeň. Přes odpor k fyzice, který v dětech vyvolal předchozí učitel, který již na škole neučí, 

dokázal pan učitel Hanák nadchnout pro fyziku spoustu dětí, včetně mé dcery.  

Děkuji i paní učitelce Mgr. Evě Nevečeřalové, která dceru výborně připravila na přijímací zkoušky 

z českého jazyka. Paní učitelka je velice trpělivá a pohodová a přála bych jí, aby žáci její dobroty 

nezneužívali a vážili si jí.  

Mgr. Vlasta Jozífová je nejen dobrá učitelka matematiky a němčiny, ale skvělým způsobem vedla 

kroužek paličkování a pletení košíků. Zvláště v dnešní době je důležité, aby děti uměli nejen 

vyhledávat informace v PC, ale i umět nějakou činnost rukama.  

Na prvním stupni jsem měla možnost poznat Mgr. Moniku Bukáčkovou, která vedla dramatický 

kroužek a věnovala tomu spoustu času. Na prvním stupni se dětem mimo učitelů věnovaly i 

družinářky Veronika Farkašová, Markéta Zářecká a Ing. Vladimíra Lichnovká. Chci jim poděkovat za 

péči a lásku, kterou dětem věnují.  

Na závěr děkuji i Vám, pane řediteli, za to, že jste mě vždy vyslechl, snažil jste se řešit spory mezi 

rodiči, učiteli a žáky. Není to vůbec snadné a já si Vaší práce i práce dobrých učitelů moc vážím. Určitě 

jsou ve škole i jiní dobří učitelé, než ti, které jsem vyjmenovala. S uvedenými učiteli jsem se však 

nejčastěji setkávala a oceňuji nejen jejich profesionalitu, ale i lidský přístup a snahu. 

Přeji Vám i všem dobrý školním pracovníkům (kuchařkám, uklízečkám, školníkovi, učitelům) hodné 

žáky, chápavé rodiče a pohodu do dalších let. 

S pozdravem 

Pavlína Mrštinová DiS., matka dvou žákyň ZŠ Choltice 

 


