
Školní zpravodaj 
MŠS, ZŠ a PŠ Diakonie ČCE Čáslav    4 / 2021 - 2022   
 
Vážení rodiče a přátelé školy,  
 
jarní měsíce se v naší škole promítnou do každého dne a to nejen do výuky, ale i do dalších školních 
aktivit. V prosinci loňského roku jsme si „pod stromeček“ ve škole nadělili dvě velké koloběžky a tak 
se těšíme na lepší počasí, abychom na nich venku mohli dobře trénovat pohybové dovednosti. Jak 
vidíte na fotografii, již se tak děje. Zimní období jsme definitivně zakončili školním karnevalem a 
přiblížili jsme se do velikonočního období.  
 
Velikonoce v letošním roce vyvrcholí v neděli 17. dubna. V naší škole se sejdeme ke společné 
velikonoční slavnosti ve středu 13. dubna od 13,00 hodin v evangelickém kostele v Čáslavi.  
Společně si se střediskem Diakonie a s paní farářkou Drahomírou Duškovou připomeneme 
velikonoční příběh a přijmeme povzbuzení a požehnání do dalšího období našeho školního roku. 
K této malé slavnosti Vás srdečně zveme a prosíme, přijďte s námi vyprošovat mír a klid pro 
všechny lidi i děti  v našem rozbouřeném světě.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ohlédnutí za uplynulým obdobím ve škole:  
 
- vánoční besídka se netradičně uskutečnila venku v zahradě Diakonie a měla příjemnou 

atmosféru 
- pravidelně jsme se žáky třídy A a B scházeli k výtvarnému tvoření v Kutné Hoře s lektorským 

týmem v Galerii Středočeského kraje 
- v lednu k nám zavítalo Mobilní planetárium a tak jsme si výuku o vesmíru mohli velmi 

prakticky přiblížit 
- rozdání pololetního vysvědčení provázely malé třídní slavnosti a všichni žáci si, kromě 

vysvědčení, odnesli na krátké prázdniny také pochvaly a slovní povzbuzení 
- 19. ledna  se uskutečnil Den otevřených dveří pro zájemce o studium střední školy 

- 22. února se konaly třídní schůzky rodičů, tentokrát již v kmenových třídách       
- 9. března jsme zorganizovali ještě jeden Den otevřených dveří s malou výstavou výtvarných děl 

našich žáků a odpolední besedou pro rodiče, besedovala paní Mgr. Václava Břečková na téma 
Rodina a škola – aneb jak lépe spolupracovat ve prospěch dítěte 



- 2. února využili pedagogové školy prázdninový den k metodickému setkání nad tématem 
behaviorální analýzy a vzdělávání žáků s narušenou komunikací 

 
Zprávičky z naší školky 
 
Naší školou opět proběhla „zimní kovidová vlna“ a nemocnost žáků a učitelů byla vysoká. Přesto  
v naší školkové třídě Diáček  byla docházka dobrá. Naše děti udělaly velké pokroky. Dobře zvládají 
režim dne a mnohé své dovednosti a návyky vylepšily. Ve školce je jim pravidelně poskytována 
bazální stimulace. Paní učitelky pomáhají procvičovat  drobnou motoriku formou her, výtvarných 
činností i stavěním ze stavebnic. Sociální dovednosti procvičují velmi přirozeně společnou hrou a je 
hezké pozorovat vznikající kamarádství. Děti se již těší na své venkovní hřiště, které se v létě 
rozroste o další drobné herní prvky.  
 

 
Kalendář akcí:  
 
2. 4. 2022   vernisáž projektu Život na křídlech s výtvarnými  díly žáků naší školy 
13. 4. -  od 13,00 hodin Velikonoční slavnost v evangelickém kostele 
14. 4. – velikonoční prázdniny 
26. 4. – exkurze do technického muzea v Čáslavi – Den bezpečnosti 
29. 4. -  slavnostní benefice našeho výtvarného projektu od 17,00 v GASK Kutná Hora 
13. 5. – exkurze do Vodního domu u Vlašimi 
 
V měsíci červnu chystáme sportovní den na zahradě Diakonie a těšit se můžete také na tradiční 
zahradní slavnost k závěru školního roku a na Divadélko kůzle.  
Pro rodiče připravujeme také 2 besedy na zajímavá témata, pozvánky obdržíte prostřednictvím 
notýsků vašich dětí.  
 
 
 
Děkujeme našim přátelům a sponzorům, kteří nám pomáhají 
nastřádat finanční prostředky na podporu naší bezbariérové 
dopravy a nákup automobilu. Sbírka vyvrcholí benefiční aukcí děl 
našich žáků 29. dubna od 17,00 hodin v GASK v Kutné Hoře. Srdečně 
Vás na tuto milou akci zveme. 
 
 
 
Pokud potřebujete další  informace, neváhejte nám zavolat nebo napsat: 
info@skolacaslav.cz,  sledujte nás na FB skupině  - Diáček      
              734 798 633 
www. skolacaslav.org, adresa: Komenského náměstí 140, Čáslav 286 01 
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