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Vážení rodiče,  

Vaše dítě přichází do naší školy a poprvé zasedne do školní lavice. V našich třídách se novým 
žákům věnujeme s největší pozorností a je naším cílem, aby adaptace dětí na školní prostředí 
proběhla co nejlépe. Chceme, aby Vaše dítě chodilo do školy především rádo, aby se zde cítilo 
přijímáno za všech okolností a ničeho nového se nebálo.  

Naším cílem i posláním je děti vzdělávat ve škole tak, aby získali co nejvíce vědomostí, ale také 
dovedností, které pro ně budou důležité v běžném životě. Snažíme se, aby si děti ve škole 
vytvářeli nové sociální vazby, přátelství se svými vrstevníky a aby navázali spolupracující a 
přátelský vztah ke svým novým průvodcům životem - k paní učitelce, asistentkám pedagoga, 
ale také k ostatním pracovníkům školy.  

Spolupráce s vámi – rodiči je pro nás nejdůležitější a předem Vám děkujeme za důvěru, 
otevřenost a spolupráci, bez které se neobejdeme. Proto budete jako rodiče ve velmi úzkém 
kontaktu s třídní učitelkou, na kterou se můžete obracet s veškerými dotazy. Můžete společně 
konzultovat stav dítěte, jeho vzdělávací plán, zdravotní stav a vše, co bude nezbytné pro 
vzdělávání i jeho pohodu.  

Prosíme, zúčastňujte se plánovaných třídních schůzek, plánujte si pravidelné konzultace 
s učiteli, obracejte se na nás s dotazy a přijímejte pozvání na besedy pro rodiče, kde se věnujeme 
aktuálním tématům. 

 

Co potřebuje dítě při vstupu do školy:  

1. Přezůvky, oblečení pro sport, případně náhradní oblečení (individuálně) 
2. Dítě může mít: tašku do školy, penál (vše dle aktuálního stavu dítěte a domluvě s třídní 

učitelkou) 
3. Učebnice, pracovní listy, sešit – dítě dostane ve škole 
4. Pomůcky na výtvarnou činnost – dle pokynů třídní učitelky (většina pomůcek je již ve 

třídách), dítěti připravte zástěrku nebo tričko na tvoření s barvami a dalšími materiály. 
5. Chodí-li dítě do družiny, vybavte ho sportovní obuví a oblečením na ven – aby se mohlo 

“umazat“. 
6. V případě, že bude dítě zařazeno do programu Bazální stimulace – nutné mít ručník, 

masážní krém a teplé ponožky. 
7. Má-li Vaše dítě specifické pomůcky pro chůzi nebo pohyb – domlouvejte vše s třídní 

učitelkou (nutnost pořídit speciální sedačku, kočárek, chodítko apod.) 
8. Nezapomeňte nás informovat o zdravotním stavu dítěte, alergiích, lécích a podobně. 
9. Chcete-li, aby se dítě účastnilo plavání - musí mít plavky, případně koupací plenu. Plavací 

vestičku nebo jiné nadnášecí pomůcky zajišťujeme. 
10. V případě potřeby můžete požádat o pomoc s dopravou vašeho dítěte do školy. Dopravu 

zajišťuje Diakonie ČCE – Střední Čechy. O případné volné kapacitě se informujte 
v kanceláři školy. 

11. Zapomněli jsme na něco? Nevadí, vše si povíme a dohodneme se. Náš přístup ke 
každému dítěti je individuální. 
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Školní družina:  

Vaše dítě můžete u třídní učitelky přihlásit do školní družiny, která je v provozu denně od 7:30 
hodin do 15:00 hodin. V pátek do 14:00 hodin. Pokud potřebujete prodloužit dobu pobytu 
v Diakonii, můžete po ukončení školní družiny požádat o službu Denního stacionáře v kanceláři 
sociálních služeb. Služba je placená a můžete o ni žádat jednorázově i pravidelně. Více informací 
získáte v kanceláři střediska Diakonie u Mgr. Radky Štroblové, T: 736 485 453. 

Ve školní družině máme jedno odpoledne družinový výtvarný kroužek, sportovní kroužek 
s pravidelným pobytem venku a kroužek logických her na interaktivní podlaze. Vaše dítě může 
navštěvovat družinu denně nebo jen v některých dnech, dle Vašich potřeb. 

Stravování – škola zajišťuje dopolední svačiny a oběd. Cena je vždy nově stanovena k 1.9. dle 
aktuálního ceníku vydaného dodavatelem stravy. Přihlášku a cenu stravy vám sdělí první školní 
den třídní učitelka. Informace bude rovněž na nástěnce školy. 

 

Zde jsou důležité telefonní kontakty:  

Třídní učitelka:……(seznámíte se v den nástupu v jednotlivých třídách) 

Kancelář školy (přihlášky a odhlášky obědů):……… 735 722 650 

Ředitelka  školy:  Mgr. Květuše Mašínová       734 798 663 

 

V letošním školním roce zahájíme první školní den – ve čtvrtek 1. září 2022 a to v 8:00 hodin ve 
třídě naší školy. Rodič může být na slavnostní uvedení do třídy chvilku přítomný. S ohledem na 
velikost našich tříd prosíme o přítomnost jen jednoho rodiče. V 10:00 hodin se ze školy 
přesouváme na zahajovací slavnost do evangelického kostela v našem sousedství. Slavnost trvá 
obvykle 30 minut. Na slavnost srdečně zveme Vás i celou širší rodinu. Po slavnosti je tento 
školní den ukončen a od dalšího dne již probíhá vše dle daného rozvrhu.  

A od této chvíle bude Vaše dítě žákem (žákyní) a tak to zůstane mnoho let.  

Na to se společně s Vámi těšíme!! 

 

Za kolektiv všech pedagogů školy 

Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka 

 

 

 


