
Školní zpravodaj 
MŠS, ZŠ a PŠ Diakonie ČCE Čáslav    5 / 2021 - 2022   
 

Vážení rodiče, 
 
konec školního roku se blíží a tak bychom Vás rádi informovali, co ještě chystáme v naší 
škole. 
Nejdříve mi dovolte poděkovat kolegyni Mgr. Štěpánce Zumpfové za zajímavou besedu, ve 
které vám, rodičům, přiblížila komunikační metody, zejména systém VOKS. Děkuji také Vám, 
rodičům, kteří se besed účastníte. Můžeme tak společně a jednotně přistupovat k dětem a 
podporovat je ve způsobech alternativní komunikace.  
 
Počátkem června vyjedou jednotlivé třídy na projektový den v rámci celoškolního projektu 
Šablony III. Žáci uvidí zajímavá místa. Témata těchto exkurzí jsou vždy propojeny s výukou, 
takže se nejedená jen o školní výlet, ale také o poznávání a učení se přímo v přírodě. 
Jednotlivé výjezdy si organizují třídní učitelky ve třídách. Prosíme, abyste sledovali 
informace v notýscích svých dětí. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Co nás čeká a nemine: 
 
        1.6. 2022 - ZŠ Masarykova nás zve ke společnému sportovnímu klání v rámci Dne dětí 
 
       14. 6.  2022 – budou zahájeny  závěrečné zkoušky v Praktické škole 
 
       24. 6.  2022 - naopak pozveme žáky Masarykovy ZŠ k nám na školní zahradu 
 
       30. 6. 2022 - se sejdeme v 11,00 hodin k slavnostnímu ukončení školního roku v ev. kostele,                        
  (po slavnosti bude oběd dětí, ve 14,00 hodin pojede i školní svoz) 
 

 
 



A snad Vás potěšíme  -  školu zakončíme až v pátek 1. 7.  2022 Zahradní slavností, 
 
na kterou, při příležitosti ukončení školního roku, zveme tradičně i rodiče našich žáků a také rodiče 
a děti, které se po prázdninách žáky teprve stanou. Žáci tedy mohou přijít opět do školy, (bude se 
konat jak školní svoz, tak bude zajištěno stravování). 
 
Program Zahradní slavnosti: 
 
Zahájení v 8:00 hodin pro všechny školáky. 
V 10:00 hodin shlédneme vystoupení Divadélka kůzle. 
V 11:30 – oběd. 
Ve 13:00 hodin se sejdeme s rodiči, žáci si pro vás připravují pohybové a hudební vystoupení, rovněž 
bude zajištěno malé pohoštění. 
 
 
Platby školného a služeb 
 
Prosíme všechny rodiče, aby si překontrolovali úhrady školného a 
faktur za čerpané služby za uplynulý školní rok. Prosíme, i dlužné 
částky doplaťte nejpozději do 15. 6. 2022. V případě nedoplatků po 
tomto datu Vám nebude v nadcházejícím školním roce poskytnuta 
žádná sleva, pokud byste o ni žádali z důvodu dlouhodobé nemoci či 
koronavirové pandemie. Věříme, že nám pomůžete dobře ukončit 
školní rok. V případě jakýchkoliv dotazů v této oblasti neváhejte 
kontaktovat paní Gladkovou:   T: 735 722 650 v pracovních dnech 
od 7,30 do14,00 hodin. 
 
Informace o zdražení dopravy 
 
Bohužel Vás musíme informovat, že s ohledem na vývoj cen spotřebních hmot, musíme navýšit cenu 
ujetého svozového km na 8,00 Kč od 1. září 2022. Této situace je nám líto, protože víme, že rozpočty 
mnohých rodin jsou napjaté. Chceme proto ještě zastropovat celkovou cenu svozu v měsíci na částku 
maximálně 5 000 Kč. To znamená, že žák, který využívá školního svozu nezaplatí více než tuto částku, 
i kdyby počet ujetých km svozu odpovídal částce vyšší. 
 
Co připravujeme v dalším školním roce a na co se můžete těšit 
 
Od 12. září zahájíme provoz nového svozového okruhu směr Kutná Hora a zpět. Zatím jen pro 
omezený počet menších dětí - po vzájemné domluvě. K dispozici máme nově osobní automobil. 
 
Doprovázení do školy 
 
Od 12. září připravujeme zahájení projektu s Dobrovolnickým centrem Diakonie v Čáslavi. 
Proškolení a dospělí dobrovolníci (z řad maminek na mateřské dovolené, studenti, mladé babičky 
nebo dědečkové) budou doprovázet v Čáslavi některé naše žáky do školy. Tato služba bude 
poskytována v naléhavých případech nemoci rodičů, zaměstnaných rodičů nebo nějakých 
jednorázových vážných komplikací v rodině. Cílem je pomoci vám, rodičům, řešit problematické 
situace a tím i snížit absenci žáků ve škole. Pokud znáte někoho ve svém okruhu známých, kdo by se 
chtěl stát dobrovolníkem Diakonie, odkažte ho na T: 734 798 663. 
 
Pokud potřebujete další informace, neváhejte nám zavolat nebo napsat: 
info@skolacaslav.cz,  sledujte nás na FB skupině  - Diáček      
           734 798 663 nebo 735722 650 
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