
Školní zpravodaj 
Informace pro žáky, rodiče a přátele školy  1 / 2022-23 
Vážení rodiče a přátelé naší školy,  

vstoupili jsme do nového školního roku a jsme rádi, že jsme se rozrostli o novou třídu praktické školy, 
do které postoupili dva žáci z naší základní školy speciální. Nyní se naše škola rozkládá po celém 
prvním patře a výhodou této třídy je bezprostřední blízkost tréninkové kuchyně. Také do první třídy 
postoupily děti z naší přípravné třídy a další děti ze školního zápisu. A tak máme v letošním roce 6 

nových prvňáčků      . V mateřské školce Diáček jsme se rovněž seznámili s novými dětmi a jejich 
rodiči.  Naše škola je proto v těchto prvních dnech plná veselého ruchu a možná s trochou stesku po 
volných letních dnech. Do naší školy byly přijaty dvě nové paní učitelky, kterým přejeme, aby jim 
s námi bylo dobře po celý školní rok. 

Představujeme Vám:  
Mateřskou školku Diáček  
vede třídní učitelka Kateřina Procházková DiS., Marie Dražilová a Jana Jelínková – asistentky 
pedagoga.  
Přípravnou třídu vede: 
 třídní učitelka Mgr. Jitka Haškovcová, Věra Vojáčková a Marie Kršňáková – asistentky pedagoga 
Třídu A: 
třídní učitelka Mgr. Romana Ešnerová,  Alena Al Sharua a Petra Jiráková – asistentky pedagoga 
Třídu B: 
třídní učitelka Mgr. Jana Petrusová, Marek Šmidt, Andrea Kratochvílová - asistenti pedagoga 
Třídu C:  
třídní učitelka Mgr. Renata Peldová, paní učitelka Mgr. Zuzana Provazníková a Romana 
Kuropatnická – asistentka pedagoga 
Praktickou školu vede třídní učitelka Mgr. Alena Havlíčková s asistentkami pedagoga Lenkou 
Kodešovou a Evou Černou.  
 
Neváhejte se obrátit na Vaše paní učitelky, které Vám ochotně odpoví na vše, co potřebujete vědět 
jak o chodu školy, tak o vzdělávání Vašeho dítěte. U své třídní učitelky si můžete vyžádat informaci, 
jak se přihlásit do komunikační třídní skupinky.  
 
Ve školní kanceláři najdete: ředitelku školy Mgr. Květuši Mašínovou (T: 734 798 663), paní Mgr. 
Štěpánku Zumpfovou – zástupkyni ředitelky, paní Markétu Gladkovou – účetní, paní Veroniku 
Suchomelovou, administrativní pracovnici a vychovatelku. A všechny nás můžete kontaktovat na tel: 
735 722 650. Kancelář je otevřena v Po a St od 10:00 do 14:30 hodin nebo dle osobní domluvy. E-
mail: info@skolacaslav.cz, datová schránka: ehrqu46.  
 
Družina školy  
Školní družinu organizujeme ve třech skupinách, které vedou paní vychovatelky Petra Jiráková, Věra 
Vojáčková a Lenka Kodešová.  
Družina zůstává v provozu od 7:15 hodin do 14:30 hodin v pondělí až čtvrtek, v pátek je družina od 
7:15 hodin do 14:00 hodin.  
V rámci družiny se děti mohou přihlásit do sportovního kroužku, výtvarného kroužku a kroužku 
logických her (s interaktivní tabulí). Více informací u třídních učitelek a vychovatelek. 
 
Školní stravování zajišťujeme prostřednictvím výdejny stravy ve spolupráci se Střediskem Diakonie. 
Cena obědu od 1. 9. 2022 je dodavatelem stanovena na 49 Kč, cena svačiny je 15 Kč. Přihlášky ke 
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stravování získáte u třídních učitelek nebo v kanceláři školy. Přihlášky a odhlášky obědů můžete též 
vyřizovat s paní Veronikou Suchomelovou na tel: 735 722 650. 
Nezapomeňte prosím, že oběd je třeba odhlásit do 13,00 hodin předchozího dne tak, jak nám tuto 
lhůtu ukládá dodavatel stravy. 
Svoz do školy a ze školy: od 1.9. 2022 je stanovena cena za 1 km 8 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: 444873339 / 0800 s variabilním pro daného žáka. Pokud si nejste jisti, volejte paní 
Gladkovou T: 735 722 650. 
 

Kalendář akcí – anebo co nás čeká a nemine       
 
1.9.2022 – slavnostní zahájení v 8:00 hodin ve škole , v 10:00 slavnost v evang. kostele  
2.9.2022 – třídní schůzka rodičů v MŠ Diáček  ve 14:00 hodin 
20.9.2022 – třídní schůzky ZŠS a Praktické školy s besedou pro rodiče – od 15:00 hodin 
20.9.2022  Den otevřených dveří, zahrady i bašty – s výstavou výtvarných děl našich žáků 
28. 9. 2022 Státní svátek 
29. a 30.9. 2022 – projektové dny žáků školy 
26. a 27.10. 2022 podzimní prázdniny 
28. 10. 2022 Stání svátek 
17. 11. 2022 Státní svátek 
18. 11. 2022 Projektový den ve škole 
21. 12. Vánoční slavnost (čas bude upřesněn) 
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny 
 

Tým našich pedagogů i všech pracovníků školy se sešel již v přípravném týdnu při 
příležitosti našeho strategického plánování a hodnocení práce v uplynulém školním roce. 

Bylo to pracovní setkání, ale mimo naši školu, což přispělo k příjemné, inspirativní a 
uvolněné atmosféře. Snad je z fotografie patrné, že jsme jeden tým, který je tu pro Vaše děti 
i pro Vás!  Přejeme Vám klidný a pohodový školní rok a pevné zdraví Vám i dětem a žákům 

školy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Logika Tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost Tě dostane všude      “. (Albert Einstein) 


