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Vážení rodiče, 

nový školní rok je tu a všichni doufáme, že to bude školní rok „normální“      . 

Věříme, že screeningové testování na Covid – 19 zvládneme a nebude třeba v něm pokračovat. To 
však nezávisí na našem přání, ale na vyhodnocení celé epidemiologické situace v našem městě a 
regionu krajskou hygienickou stanicí.  Prosíme Vás, abyste i nadále dodržovali stanovená pravidla 
pro vstup do budovy – vždy v roušce nebo respirátoru a to pouze do šatny a vestibulu budovy. Vstup 
do dalších prostor je třeba si vždy osobně sjednat s třídní učitelkou nebo po telefonu s kanceláří školy, 
tak jak jsme Vás informovali dopisem. Tato opatření jsou přísnější, než je stanoveno MŠMT, ale 
důvodem je společné užívání budovy se střediskem Diakonie. Chceme tak omezit pohyb osob v budově 
z důvodu prevence případného šíření nákazy. Přesto však chystáme Den otevřených dveří 22. 9. 2021 
a třídní schůzky. Ty jsou naplánovány na třetí zářijový týden. Na těchto akcích  Vás chceme 
informovat o dalším dění v naší škole.  

V tomto čísle Vám nabízíme několik základních informací. Ty také můžete získat z našich webových 
stránek www.specialniskola.org, nebo u svých třídních učitelek.  

Třídu A povede paní učitelka Mgr. Štěpánka Zumpfová, třídu B paní učitelka Mgr. Jana Petrusová. 
Třídu C paní Romana Kuropatnická. Třídu praktické školy povede paní učitelka Bc. Alena Havlíčková. 
V přípravné třídě se můžete těšit na paní učitelku Mgr. Jitku Haškovcovou a v mateřské školce Diáček 
na paní učitelku Kateřinu Procházkovou. A samozřejmě na všechny další paní učitelky a asistentky 

pedagogů včetně našeho jediného pedagoga - muže pana Marka Šmidta      .  

Kontakty do naší školy:  

Kancelář školy:  735 722 650, ředitelka školy: 734 798 663, třída MŠ  Diáček:  737 217 536. 

E-mail: info@skolacaslav.cz, reditel@skolacaslav.cz 

Stravování si můžete objednat u svých třídních učitelek nebo na telefonu kanceláře školy. 
Stravování bude probíhat od 2. září. Cena oběda je stanovena na 39 Kč, svačiny 12 Kč.  

Svoz do školy a ze školy: cena za 1 km je 6 Kč. Dopravu zajišťujeme dle kapacity ve spolupráci se 
střediskem Diakonie. Další Informace získáte v kanceláři školy nebo u svých třídních učitelek.   

Platby školného provádějte dle Smlouvy o poskytování školských služeb elektronicky na účet školy: 
číslo: 44487 3339 / 0800 s variabilním symbolem daného žáka, které je uvedeno na vyúčtování, 
případně zavolejte paní Gladkové. 

 

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci! Přejme si zdraví a našim žákům radost z vyučování ve škole. 

 

Za kolektiv pedagogů  Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka školy 
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Na  co se ještě můžete těšit  v naší škole? 

 

 

Září  

Zahájení školního roku 

Co se u nás změnilo – aneb seznamujeme se se školním prostředím a našimi sousedy 

Sportujeme za každého počasí – máme radost z pohybu! 

Škola pro všechny -  Den otevřených dveří   22. 9. 2021 

 

Říjen      

Slavíme 30 let založení Diakonie v Čáslavi 

Významné čáslavské osobnosti v novodobých dějinách – procházky za památníky 

Podzimní trhy jsou přehlídkou úrody 

Řepánkové hodování – co všechno nám příroda dává 

 

Listopad  

Listopadové strašení  – aneb dýně na stole i ve škole 

Pohádkový seriál  v našem podání (práce s knihou i kamerou) 

 

Prosinec    

Adventní období – tradice a zvyky 

Příprava vánoční slavnosti – vánoční příběh 100 x jinak 

Co je to vlastně dárek? 

 

Leden    

Zimní olympiáda – bez sněhu i na sněhu 

Výtvarná soutěž 

Vesmírná odysea       

 


