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Vážení rodiče,
zasíláme Vám poslední Zpravodaj tohoto roku. V tomto krátkém pololetí bylo obtížné plně
rozvinout všechny školní aktivity a nastolit pevný řád školního roku, tak, jak to potřebují
zejména děti, ale i my všichni. Tato situace je o to složitější, že právě v těchto dnech se virová
nákaza dostala i do budovy Diakonie. A to takovým způsobem, že bylo třeba postupně zavřít
2 třídy školy, celou základní školu a než jsme stav mohli řádně vyhlásit, rozhodla jsem se, po
konzultaci se zřizovatelem, uzavřít celou školu včetně přípravného stupně a mateřské školky
Diáček. Přes všechny tyto smutné zprávy se chceme ohlédnout za uplynulým obdobím a ve
fotografiích si připomenout výuku i celou řadu dalších aktivit, které se podařilo realizovat
alespoň s těmi žáky, kteří se do vyučování mohli zapojit.
Milí rodiče, protože jste z bezpečnostních důvodů nemohli vstoupit do školy, neviděli jste
krásnou výzdobu podzimní i předvánoční a někteří ani nedostanete připravované dárky od
dětí, přestože na jejich dokončení bylo třeba již jen málo práce. Přes všechny preventivní
opatření a preventivní testování na Covid 19 z dvou nemocných pedagogů a 6 osob
v karanténě - včetně dětí - vyskočilo v pátek 11. 12. toto číslo na 6 pedagogů, pracovníků
kuchyně a dalších 6 - 8 osob, včetně dětí, v karanténě. Nezbývá než si přát, aby se toto číslo
již nerozrůstalo a aby všichni výše vyčíslení prožili obtížné dny v co nejpevnějším zdraví a
bez komplikací.
Přejeme vám všem, pokud možno, klidné dny, radostné Vánoce v bezpečí vaší rodiny a těšme
se společně na všechno, co v novém roce 2021 prožijeme, doženeme a jistě i zvládneme.
(A pokud se s dětmi dostanete alespoň na vánoční procházku po Čáslavi, hledejte Betlémy,
jeden z nich najdete i v nástěnce na budově Diakonie ).
Za kolektiv všech pedagogů a pracovníků školy
Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka T: 734 798 663

Děkujeme rodičům našich žáků za trpělivost, pochopení a spolupráci.
Děkujeme vedení města Čáslavi za podporu při vzniku naší nové mateřské školky Diáček a
také těm obyvatelům Čáslavi, kteří nás mají stále na zřeteli a pomáhají nám.
Děkujeme sestře farářce Drahomíře Duškové – Havlíčkové a celému evangelickému sboru
v Čáslavi za spolupráci, podporu a modlitby. Věříme, že se v kostele zase sejdeme, i když až
v nadcházejícím roce.
Děkujeme všem přátelům a sponzorům za přízeň i finanční podporu: od začátku školního
roku jsme obdrželi od nejmenovaných dárců do nové mateřské školy plyšové a další hračky,
drobné vybavení a novou dětskou autosedačku a další finanční dary.
Děkujeme všem spolupracujícím firmám a společnostem za podporu a spolupráci: Lékarna
Herba, Stavitelství Merenus, firma Vektra s.r.o.
Děkujeme spolupracujícím odborníkům: SPC Kolín, SPC Svítání Pardubice, PPP Kolín, SPC
Havlíčkův Brod, MUDr. Miroslavu Nulíčkovi a dalším lékařům a psychologům.
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