
 
 

 
 
 

 

www.specialniskola.org Mateřská škola speciální, Základní škola a 

Praktická škola Diakonie ČCE Čáslav, 

Komenského nám 140, 28601 Čáslav,  

IČ: 711 97 541  

 

Tel: +420 734 798 663 

e-mail: info@skolacaslav.cz 

ID: ehrqu46 

Bankovní spojení: 444873339 / 0800   

 

 

Vážení rodiče,  

zasíláme Vám informace o prvních dnech nadcházejícího školního roku 2021 / 2022. 

 Dle metodického pokynu MŠMT ze dne 18. 8. 2021 bude v prvních dnech září probíhat 3x testování žáků 
všech škol. Testování antigenními, neinvazivními testy mají proběhnout 1. nebo 2. září, dále pak 6. září a 9. 
září.  Škola je povinna toto testování organizačně zajistit. Testování na určeném místě si provádějí za dozoru 
pracovníka školy děti samy, nebo jejich rodiče. (Naši pedagogové vám při testování opět pomohou). Podle 
statistického vyhodnocení a zjištění míry pozitivních vzorků na Covid – 19 mezi žáky škol v regionu, vydá 
Krajská hygienická stanice doporučení a rozhodne, zda  bude ve školách v Čáslavi testování  pokračovat či 
nikoliv.  

Na základě těchto závazných pokynů jsme se rozhodli organizovat slavnostní zahájení školního roku na 
zahradě Diakonie před kavárnou, v případě špatného počasí v evangelickém kostele. Sejdeme se tedy 
společně v 8 hodin.  Po slavnostním zahájení se žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19 v posledních 180 
dnech a žáci, kteří již byli plně očkování, odeberou s třídními učitelkami do svých tříd, kde bude pokračovat 
zahajovací slavnost. Tento vyučovací den bude ukončen v 11,30 hodin.   

Žáci, kteří onemocnění neprodělali se budou muset před vstupem do školy testovat neinvazivními testovacími 
sadami a toto testování budeme organizovat opět v suterénu budovy u tělocvičny za přítomnosti rodičů. Rodiče 
mohou testování odmítnout, ale dle metodického pokynu by tito žáci měli nosit ve škole roušku a být odděleni 
při stravování a měli by mít k dispozici samostatné WC. Protože naši žáci roušky nosit nemusí, byli bychom 
moc rádi, kdybyste svolili s tímto počátečním testováním. Doufáme, že tak společně předejdeme komplikacím, 
které by při organizaci vyučování mohli vzniknout. Rozhodnutí je samozřejmě na Vás. My se však 
vynasnažíme vám při případném testování pomoci tak, jak jste na to byli v minulém školním roce zvyklí. 

Další organizační informace spojené se zahájením a pokračováním školního roku vám sdělíme při prvním 
setkání ve středu 1. září v 8,00 hodin.  

Od 2. září bude již pokračovat výuka obvyklým způsobem, budou zajištěny svozy i rozvozy žáků, školní družina 
i  školní  stravování. Všechny další podrobné informace vám budou opět průběžně sdělovat paní třídní učitelky. 

 

Na slavnostním zahájení školního roku na zahradě Diakonie  

ve středu 1. září 2021 v 8,00 hodin 

se těší 

všichni pedagogové naší školy 😊. 

 

 

V Čáslavi 27. 8. 2021  

Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka školy 

 


