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.
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