Dobrý den,

moc ráda bych touto formou poděkovala paní ředitelce Mgr. Lucii Vanické a všem zaměstnancům
Základní školy speciální Starostrašnická.
Náš čtrnáctiletý syn Vít Stratílek s diagnózou PAS tuto školu navštěvuje. Spíš bych měla napsat, že je
ze školy nadšený. Vždy se do školy těší, vrací se spokojený a veselý. Každý den se dozví něco nového a
je bohatší i o prožitky. Setkává se s kamarády, tvoří, chodí na výlety, učí se, soutěží, pomáhá, hraje si,
jezdí na kole, cvičí, zpívá, vaří, relaxuje, baví se, tancuje, mazlí se s pejsky, pracuje na PC. Zajímavých
podnětů má díky škole moc a moc. Jistě jsem v té bilanci ještě na něco zapomněla…
Vítek vychováván a rozvíjen rozmanitými způsoby.
Obdivuji zaměstnance této školy za jejich nápady, realizaci nápadů, erudovanost a troufám si napsat i
za lásku.
Se školou jsme nadmíru spokojeni a jsme rádi, že náš syn je šťastný. Děkujeme.
Navíc jsem chtěla poděkovat za ohromnou podporu, pomoc, úkoly a zábavu v době probíhající
epidemie nemoci covid - 19.
Paní učitelky nám předávaly, nebo posílaly úkoly. Natočily mnoho vtipných i poučných videí, která
synovi pomáhala udržet si dobrou náladu i režim a chuť pracovat. Podle instrukcí jsme cvičili, vařili,
zpívali, skládali a tak dále a tak dále. Zkrátka jsme neustrnuli a měli řád, který právě autistické děti
velmi potřebují.
Věřím, že to pro ně nebylo vůbec jednoduché, ale zvládly to se šarmem, vtipem a elegancí.
S pokorou a vděčností smekáme pomyslný klobouk.
Ať se dál daří!
Přejeme zaměstnancům vaší školy mnoho šťastných dětských úsměvů a spokojených rodičů, což je
to nejlepší!

Mgr. Regina Stratílková se synem Vítkem Stratílkem a celou rodinou.

Vážená paní ředitelko,

přijměte prosím mé poděkování za vedení vaší úžasné školy.
Můj syn Vít navštěvuje ZŠ speciální Starostrašnická již šestým rokem a já nevycházím z údivu, jak je díky
výchovně - vzdělávacímu působení pedagogů, vychovatelů a asistentů stále posouván k novým a
novým poznatkům a zvládá více a více dovedností. Ale hlavně, je Šťastný!
Do školy se velmi těší, chodí do ní rád. Vídávám rodiče s dětmi v šatně a i v jejich očích vidím plamínky
radosti ze setkávání se a děti se na vyučování těší.
Vítkovy diagnózy jsou - autismus, ADHD, středně těžká mentální retardace. Míval také uvedený
mutismus. Ale ten, díky především vaší škole jako zázrakem zmizel. Nebylo to však zázrakem, ale byly
to roky práce, spolupráce a trpělivosti paní učitelek, vychovatelek a logopedek. Komfort spolupráce
třídy, družiny, logopedie a SPC je úžasný a je to skutečně komfort! Milí specialisté pohromadě a v
součinnosti.
Ráda a s dojetím vzpomínám i na přípravný stupeň, ve kterém Víteček strávil dva roky. Nastupoval jako
pětiletý a poté ještě pobyl rok ve třídě přípravného stupně z důvodu odložené školní docházky. I když
měl v mateřské škole asistentku, její spolupráce (ve vší úctě) se s přípravným ročníkem nedá srovnat.
Byla jsem dlouho na vahách, zda syna přesunout od zdravých dětí k novým kamarádům do
Starostrašnické. Nakonec jsem se pro přípravku rozhodla a dnes už vím, že to bylo správné a zásadní
rozhodnutí. Vítek se v tempu pro něj vyhovujícím seznámil se zaměstnanci i s režimem školy. Naučil se
orientovat v budově i na zahradě. Naučil se pracovat ve skupině a pod vedením učitele. Hravou formou
a radostně. Do první třídy přišel připravený a jistě lépe spolupracující, než by byl schopný z běžné MŠ.
Zpětně si uvědomuji, že i má zdravá dcera měla v první třídě co dělat, aby přijala a zpracovala nové
povinnosti školačky. Jak tedy musí být překvapené dítě s handicapem...
Až je mi špatně při pomyšlení, že nám mohlo místo v přípravce díky mému nepodloženému váhání
uniknout...
Děkuji tedy všem zaměstnancům školy za erudovanost, lásku, vtip, inteligenci, nadhled a poctivost při
plnění jejich poslání. Pomáhají handicapovaným dětem prožívat šťastné chvíle a dokáží z nich vykřesat
maximum, protože znají jejich potenciál.
Děkuji Vám, paní ředitelko, za bezpečné a bezchybné vedení báječné školy. Děkuji pedagogickým
pracovníkům za jejich entuziazmus, nápady, elán, zájem. Asistentům děkuji za rozšafnost, empatii a
těžkou fyzickou práci. Děkuji provozním pracovníkům za úsměvy a útulné prostředí. Děkuji za výlety,
kroužky, školu v přírodě a tak dále a tak dále.
Já sama jsem učitelkou a patrně si asi vaši nelehkou práci dovedu představit.
Tedy smekám před vámi všemi.
Přeji hodně zdraví, sil, radostí a úspěchů v pracovním i v osobním životě.

Mgr. Regina Stratílková

Milé pani učiteľky,
za malú chvíľu dostanem od Vás prvé veľké vysvedčenie, a tak by som Vám, spolu s maminkou a
tatínkem, chcel zo srdca poďakovať, za každý jeden deň, ktorý sme spolu strávili poznávaním tohto
sveta. Ďakujem za každý tón, ktorý vydala Vaša gitara, pretože ja spievam naozaj veľmi rád. Ďakujem
za to, že moje rúčky zistili, že kresliť štetcom je zábava. Ďakujem, že ste mi ukázali ako pomáhať
maminke v kuchyni, keď sa tam oháňa vareškou, ktorá tak úžasne chutná. Ďakujem za každý úkol, ktorý
ma posunul bližšie do Vášho sveta. Ďakujem za každý zážitok, ktorý mi ukázal, že tento svet je fajn aj
pre mňa. Ďakujem za každý výlet za dobrodružstvom, ktorý sme spolu absolvovali i keď bol pre Vás
často skúškou odvahy a trpezlivosti. Prajeme Vám spoločne krásne prázdniny, hodne slnka, vody a
odpočinku ...
Budeme sa na Vás tešiť v září dovidenia.
Váš Matýsek s maminkou a tatínkem

