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Vážení rodiče a přátelé školy!   

Školní rok, který už budeme asi navždy nazývat „koronavirový“ je pomalu u konce. Rozvolňování 

opatření nám ale umožňuje zakončit školní rok tradiční malou zahradní slavností. A proto i 
Vás zveme, pokud vám to okolnosti dovolí, v pátek 26. června 2020 od 9, 30 hodin do naší 
diakonické zahrady, kde pro děti připravíme hry a veselé plnění sportovních úkolů. V 10, 00 hodin 

k nám přijede také Divadélko kůzle se svojí pohádkou. Zveme také sourozence našich žáků a 
pozvání platí i pro ty budoucí žáčky a prvňáčky. Rádi se s vámi potkáme a chceme, abyste právě vy 
poznali naše žáky, pedagogy školy i naše (alespoň venkovní) prostředí.  
 
Školné v „době koronaviru“ 
V zálohách za měsíc duben bude odečtena sleva poměrné části za měsíc březen (od 12. 3. byl 
vyhlášen nouzový stav – neplatí se). Za měsíc duben a květen bude školné odpuštěno. V měsíci 
červnu zaplatí plné školné všichni, kteří využívají možnosti školní docházky svých dětí. 
Prosíme a žádáme vás, abyste si vyúčtovací předpis vyzvedli nejpozději do 30. 6. u svých třídních 
učitelek, nebo si ho na vyžádání nechali zaslat elektronicky. Žádat můžete telefonicky či na e-mail 
info@skolacaslav.cz. Pokud využijete tuto formu e-mailovým zasláním žádáme, abyste v odpovědi 
potvrdili, že jste předpis přijali.  
 
Dlužné částky 
Zároveň vás prosíme, abyste vyrovnali dlužné částky ještě nyní počátkem léta a v souladu se 
smlouvou, kterou jste na začátku při vstupu do školy podepsali. Musíme smutně konstatovat, že 
dlužníků přibývá (bez ohledu na koronavirus) a je o to smutnější, že se smluvních závazků musíme 
takto dožadovat. V případě, nedoplatků nás neváhejte kontaktovat a situaci s námi řešit.  
Vysvědčení 
Vysvědčení si můžete vyzvednout na zahradní slavnosti nebo nejpozději do 30. 6. u svých třídních 
učitelek. V případě, že si vysvědčení nevyzvednete, bude uloženo a předáme vám je při zahájení 
dalšího školního roku.  
 
Služby denního stacionáře na léto 
Během letních měsíců, kdy není škola otevřená, můžete využívat služeb Denního stacionáře ve 
středisku Diakonie. Tuto službu si můžete objednat a telefonicky se domluvit s vedoucí služby paní 
Stanislavou Solařovou na tel: 736 485 455, která vám zároveň podá informace o ceně a režimu 
služby. 
 
Dovolte mi popřát vám všem krásné léto, ale především hodně zdraví, bezpečí i sil zvládat náročné 
situace, kterým jsme všichni vystaveni. Věřím, že se sejdeme v září v době, kdy bude Česká republika 

v lepší zdravotní kondici. 

Brzy na viděnou se těší kolektiv všech pedagogů školy  
a ředitelka Květuše Mašínová 
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