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Vážení rodiče,  

toto číslo zpravodaje jsme Vám chtěli rozesílat již koncem února, ale rychlý sled událostí nás 

donutil vyčkat na další informace z ministerstva školství. Jak již víte, těsně před uzavřením 

škol došlo i v naší škole ke komplikované situaci. Onemocněly 4 paní učitelky a další 2 byly 

v karanténě. Také ve škole bylo zjištěno onemocnění Covid 19 u dvou žáků a komplikovaná 

situace nastala i v Domově Diakonie v naší společné budově. Uzavření škol bylo tedy 

logickým důsledkem. Kdyby k němu nedošlo v celé ČR, museli bychom, pravděpodobně, 

uzavřít naši školu. Bohužel, situace byla velmi vážná, dvě paní učitelky se léčily v nemocnici 

a rekonvalescence jedné z nich bude dlouhá. Také někteří žáci se léčili a léčí v nemocnici.. To 

mne, jako ředitelku, velmi mrzí a doufám, že se zase sejdeme ve škole ve zdraví a v plné síle, 
jakmile to situace s pandemií v ČR umožní.  

Usnesením Vlády ČR a dle dalších pokynu MŠMT probíhá v současné době vyučování 

distančně a to jak v základní škole, střední škole praktické, tak také v mateřské škole Diáček. 

Formy distanční výuky jsou různé a to podle možností jednotlivých žáků v rodinách. 

Vyučování probíhá u několika dětí on-line přes PC – toto vyučování zajišťují jak třídní 

učitelky, tak asistentky pedagoga dle připravených materiálu. Vyučování probíhá 

individuálně, vždy ve stanovený čas s jedním žákem, který doma potřebuje podporu rodičů. 

Pro další žáky připravujeme a doručujeme pracovní listy, sdílíme krátká výuková videa na 

FB platformě Diáček, nebo tato videa rozesíláme jako odkaz do emailu rodičům.  S některými 

z vás se kontaktujeme přes telefon a stanoveným pravidlem je stále o sobě vědět a snažit se 
pokračovat ve školní práci.  

V případě, že potřebujete změnit něco na způsobu distanční výuky, neváhejte kontaktovat 

nejen své třídní učitelky, ale případně i kancelář školy nebo mne osobně na telefonu 
734 798 663.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaše nejčastější dotazy: 

Jak dlouho bude trvat uzavření škol a školek? 

- Zatím nevíme, očekáváme informaci z ministerstva školství, které nám zasílá informaci do 

datové schránky. Jakmile budeme mít písemnou zprávu s elektronickým podpisem ministra, 

budeme vás emailem informovat o dalším postupu. Všechny ostatní (mediální zprávy) pro 

nás nejsou v rozhodování směrodatné a nemůžeme se jimi řídit. 

Jak se bude platit či neplatit školné za dobu uzávěry školy a školky? 

- Prosíme vás, rodiče, abyste nadále platili školné nově nastaveným způsobem – tedy dle 
Smlouvy na účet školy vždy do 15. dne měsíce. Faktura za čerpané služby v měsíci březnu 
nebude vystavena, protože v měsíci březnu, pravděpodobně, nebudete čerpat žádné služby 
(stravné apod.) Je možné, že pro mnohé z vás je sociální situace již neúnosná a máte nebo 
budete mít finanční problémy. V tomto případě se na nás obraťte se svojí písemnou 

žádostí  o prominutí školného a vyjdeme vám, pochopitelně vstříc. Je však třeba, abyste 
žádost řádně zdůvodnili a doložili například: že pobíráte příspěvky hmotné nouze, že vás 

zaměstnavatel nechal bez výdělku doma, nebo jen s částečným výdělkem (potvrzení od 
zaměstnavatele), rodiči byl ukončen pracovní poměr a nyní je nově registrovaný příslušným 
úřadem práce (potvrzení o evidenci na ÚP)), či jiný doložitelný důvod o snížení nebo zrušení 
výdělku, příjmu rodiny.    

- Podle situace, kterou ani my nemůžeme ovlivnit a nevíme, zda budou školy uzavřeny ještě i 

další měsíc, se rozhodneme na základě doporučení zřizovatele o případném snížení nebo 
odpuštění školného, které by vám však bylo prominuto až v závěru školního roku. Na rodiče, 
kteří vykazují dluh na školném a službách z loňského roku a byli jim stanoveny splátkové 

kalendáře se toto, případné prominutí školného, nemusí vztahovat do doby splacení dlužné 
částky.  
(Po splatnosti školného je k dnešnímu dni ještě několik rodičů žáků. Prosíme vás o včasné 
úhrady dle Smlouvy). 

Doporučujeme možnost obrátit se na evangelický sbor v Čáslavi, který pořádá potravinovou sbírku 

a rozděluje potraviny do těch rodin, které je potřebují. Kontakt: farářka Mgr. Drahomíra Dušková – 

Havlíčková T: 774 216 408 

Chystáte nějaké školní akce? 

- Ano, těšíme se, že až to situace umožní a školy poběží v normálním režimu, setkáme se na 

jarní zahradní slavnosti, v plánu jsou rovněž exkurze do zahradnictví, záchranné stanice 

dravců a zahájení ekologického projektu Voda, Stromy a My.  

Vážení rodiče, je mi líto, že Vám nemohu napsat více pozitivních informací, ale pevně doufám, že se 

situace brzy zlepší a opět se s vámi a vašimi dětmi setkáme tváří v tvář. Do té doby Vám přejeme 

hodně zdraví v bezpečí domova.  

Za kolektiv pedagogů školy  Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka 

 

 

 

 

 


