
Školní zpravodaj 
MŠS, ZŠ a PŠ Diakonie ČCE Čáslav 3/2021 - 2022   
 
Vážení rodiče a přátelé školy,  
 
Přinášíme Vám další informace o dění v naší škole. V těchto dnech kulminuje poslední vlna 
koronavirové epidemie a doufáme, že to je jedna z posledních podobných komplikací letošního 
školního roku. V současné době jsou dvě paní učitelky nemocné a jedna v karanténě. Vyšší počet 
zameškaných hodin vykazují i žáci naší školy, avšak z důvodu běžných respiračních nebo jiných 
onemocnění.  Přesto všechno se snažíme, aby naše škola fungovala normálně. Aby se vše opět vrátilo 
do „starých“ kolejí ještě potřebujeme zrušit přísnější opatření vstupu do budovy. Protože však 
v budově Diakonie nejsme sami, musíme dodržovat tato opatření, která jsou určena sociálním 
službám. Proto Vás ještě prosíme, abyste na to pamatovali a zatím do vestibulu a šaten školy nadále 
vstupovali s respirátorem. Děkujeme. 
 
Jarní prázdniny 
Od pondělí 14. 2. do 18. 2. 2022 probíhají jarní prázdniny. Pedagogové v této době pomohou připravit 
nové prostory  pro žáky praktické školy a rovněž proběhnou některá školení pracovníků školy. 
 
Třídní schůzky 
Ve středu 23. 2. 2022 od 14,30 hodin proběhnou třídní schůzky a tentokrát již půdě školy. Budete si 
moci prohlédnout nové prostory školy i kmenové třídy vašich dětí. Těšíme se, že pohovoříme o všem, 
co je důležité  a že po dlouhé době uvidíte, co jsme ve škole a při vyučování vylepšili nebo změnili. 
Prosíme, potvrďte paním učitelkám svoji účast. Také prosíme, abyste po celou dobu v prostorách 
budovy i ve školních třídách nesnímali respirátor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalendář akcí 
 
9. 3. 2022  -   Den otevřených dveří   - určeno zájemcům o studium i veřejnosti 
 
9. 3. 2022 – Beseda s paní Mgr. Václavou Břečkovou, psychologem PPP Kolín na  téma                                                                                                                                                                                                                                                                           
                       „Rodina a škola – aneb jak lépe spolupracovat ku prospěchu dětí“.  Čas besedy 

          je stanoven na 14,00 hodin, ale dle Vašich možností můžeme začátek posunout  
         na  pozdější dobu. Svůj předběžný zájem sdělte třídním učitelkám. 

 
10. 3. 2022 - Žáci školy se zúčastní posledního výtvarného setkání projektu Život na křídlech. 



12. 4. 2022 –  Vernisáž projektu Život na křídlech v GASKu v Kutné Hoře, čas bude ještě 
upřesněn.  Součástí této krásné akce bude dražba výtvarných děl našich žáků, výstava, beseda a další 
aktivity, na podrobné pozvánce bude čas i vše ostatní ještě upřesněno. 
 
13. 4. 2022 od 13,00 hodin – Velikonoční slavnost v kostele plná zpěvu a povzbuzení. 
 
Další aktivity školy 
Ve škole každý měsíc probíhá canisterapie, bazální stimulace u žáků s problémy pohybového 
aparátu. V týdnu po jarních prázdninách se chystáme na malý školní karneval a  v jarních měsících 
zahájíme hipoterapii v Miskovicích. Připravujeme projektové dny na téma Lesy a lesoparky kolem 
nás, plánujeme návštěvu Vodního domu u Vlašimi, dopravního hřiště v Čáslavi a budeme se 
připravovat na letní sportovní olympiádu. 
 
Zprávy z mateřské školky Diáček 
Mateřská školka jede na plné obrátky. Po vánočních svátcích se sešla v hojném počtu s výjimkou 
občasných „kašlíků a rýmiček“. Děti s nadšením užívají hraček a aktivit, které dostaly k Vánocům, 
jako například lego, kinetický písek, senzomotorický chodník, zvukové, masážní a interaktivní 
hračky. Mateřská školka chodí také každý den ven. Pravidelným pobytem a aktivitami venku učitelky 
podporují zdravou obranyschopnost a fyzickou zdatnost dětí. V současné době probíráme témata 
jako například: Doktora se nebojíme, Sněhuláci mají práci, Karnevalové veselí. Nyní se  věnujeme  

přípravám na karneval, který proběhne po jarních prázdninách      . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme sponzorům školy 
Na sklonku minulého roku jsme obdrželi významné finanční dary od celé řady přátel školy. Této 
podpory si velmi vážíme!  Finanční prostředky plánujeme využít na podporu bezbariérové dopravy, 
kterou bychom chtěli rozšířit od září příštího školního roku také na stranu Kutnohorska. V současné 
chvíli nám však chybí automobil a také řidič. Přesto doufáme, že se nám podaří záměr zrealizovat. 
 
Hledáme: 
Od září příštího školního roku nabízíme pracovní příležitost speciálnímu pedagogovi se zaměřením 
na logopedii, případně sociálního pedagoga nebo logopeda. Bližší informace získáte na telefonu : 
734 798 663. 
 
 
Pokud potřebujete další  informace, neváhejte nám zavolat nebo napsat: 
info@skolacaslav.cz,  sledujte nás na na FB skupině Diáček, 
T.:  734 798 633.  www.specialniskola.org, kancelář: 735 722 650 
www. skolacaslav.org, adresa: Komenského náměstí 140, Čáslav 286 01 
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