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Obecní úřad informuje

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
V DOBĚ
NOUZOVÉHO STAVU
Děkujeme všem občanům v době nouzového stavu, že dodržovali všechna vládní nařízení, kterých nebylo málo. Především jste
byli všichni ohleduplní nejen sami k sobě,
ale i k druhým. Díky vzájemné podpoře
a spolupráci jsme vše společně zvládli.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
• Dne 2. 6. 2020 bylo uskutečněno závěrečné přezkoumání hospodaření městyse
Žehušice za rok 2019 (1. 1. 2019–31. 12.
2019) Krajským úřadem Středočeského
kraje, ODBOREM INTERNÍHO AUDITU
A KONTROLY. Přezkoumání bylo zahájeno dne 25. 11. 2019 doručením oznámení
o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem. Šetření probíhalo v termínech, dílčími audity
ve dnech 16. 12. 2019, 16.–17. 1. 2020 a závěrečným auditem dne 2. 6. 2020. Auditní
zpráva je součástí dokumentu „Návrh závěrečného účtu za rok 2019“ a je zveřejněna
na webových stránkách městyse Žehušice
a vyvěšena na úřední desce.
Během dílčího přezkoumání byly zjištěny
chyby a nedostatky. Novému vedení obce
se již podařilo některé chyby a nedostatky odstranit, u některých zjištěných nedostatků bývalé paní starostky bude obec
postupovat v součinnosti s doporučením
auditorů a zjednáme nápravná opatření.
Zastupitelstvo se touto problematikou musí
zabývat na nejbližších jednáních zastupitelstva. Jedná se především o porušení směrnice č.1/2019, čl.3, bod 1.1. pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu (platné od 23.4.2019), zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§11 a §33a odst. 1.
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 také
obsahuje výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění. Dluh
územního celku překročil 60% průměru
jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky,
neboť k 31. 12. 2019 činil 22 215 287,40 Kč,
což je 119,14% průměru příjmu územního
celku za poslední 4 rozpočtové roky.
• Obec zvolila pro dosažení cíle energetických úspor jednoho dodavatele elektřiny
a zemního plynu společnost INNOGY, využila projektu na pořízení užitkového ná-

kladního elektromobilu za podpory SFŽP
ČR podle podmínek Národního programu
Životní prostředí, vozidlo má velmi tichý
chod a především je přívětivý k životnímu
prostředí, dále jsme vyměnili v Mateřské
školce dosavadní světelné zdroje za úsporné (LED), v Základní škole Jana Václava
Sticha-Punta došlo k celkové výměně zastaralých zářivkových světel za úporná LED
svítidla. V současné době plánujeme realizaci projektu ,,Zeleň s vodní komponentou
v k.ú. Žehušice“, která zahrnuje vybudování
tůně s výsadbou solitérní zeleně na parcele 1233. Projekt má především podpořit
životní prostředí nově vzniklého ekosystému a přispět k vytvoření lepších životních
podmínek v dané lokalitě, potažmo části
obce. Jsou to tedy další postupné kroky jak
k energeticky úsporným opatřením, tak
i ke zlepšení celkového životního prostředí
a k boji proti suchu u nás v Žehušicích, které obec v průběhu letošního roku úspěšně
realizovala a i v budoucnu hodlá realizovat.
• Dotace podaná z programu 2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického
zadání Obecní knihovny nebyla schválená.
Žádost o dotaci byla podaná v pořádku, ale
objem peněžních prostředků v uvedeném
Programu nestačil pro schválení dotace.
• Dotace podaná z programu 2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS, vybavení
jednotek SDH obcí osobními ochrannými
prostředky nebyla schválená. Žádost o dotaci byla podaná v pořádku, ale objem peněžních prostředků v uvedeném Programu
nestačil pro schválení dotace.
• Byl opraven nájezd k jídelně u Základní
školy J.V.Sticha – Punta a lavičky před školou.
• V Žehušicích došlo k opravě komunikace Ke křížku.
• Probíhá výstavba víceúčelového hřiště.
Z tohoto důvodu byl zakoupen obytný kontejner, který bude sloužit jako zázemí pro
sportovce.

• V Bojmanech došlo k opravě místní komunikace.
• Policie ČR obvodní oddělení Čáslav
žádá občany o součinnost při podezření
založení nelegální skládky s infekčním materiálem v souvislosti COVID 19

KORONAVIRUS
• Městys Žehušice děkuje občanům, kteří ušili roušky, jež byly spolu s dezinfekcí
za pomoci dobrovolných hasičů rozdány
občanům Žehušic a Bojman. Dezinfekce
byla zakoupena z rozpočtu městyse Žehušice.
• Dezinfekce a ochranné štíty darované firmou RYTMUS Střední Čechy o.p.s
(nabízející sociální služby) byly předány
do MŠ Žehušice a Základní školy J.V.Sticha
– Punta.
• Sbor dobrovolných hasičů nabídl pomoc
se zajištěním nákupů pro starší občany Žehušic a Bojman a pomohl s dezinfikováním
veřejných prostor.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
V Žehušicích v posledních měsících dochází ke znečišťování sběrného dvoru odpadem, který tam vůbec nepatří, i v okolí
dalších kontejnerů v obci. Je potřeba si uvědomit, že znečišťováním svého okolí ničíte
především přírodu sami sobě. Obec se snaží občanům vyjít vstříc v pomoci likvidace
odpadů pořádáním velkoobjemového a nebezpečného odpadu, přitom v povinnosti
obce je jen zabezpečit 2 x ročně svoz pouze
nebezpečného odpadu z domácností. Budou-li se občané chovat nezodpovědně,
povede to ke zdražování odpadu. Pořádání
svozu velkoobjemové a nebezpečného odpadu není levná záležitost.
Do nebezpečného odpadu nepatří pneumatiky, od roku 2020 nabyl platnosti nový
zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, stanovil
povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru.
Do nebezpečného odpadu nepatří eternit,
lepenky a ropné produkty, jsou nebezpečným stavebním odpadem, jehož likvidace
podléhá přísným opatřením a občané si
tento opad likvidují na vlastní náklady.

KAM S VAŠÍM ODPADEM?
Co kam patří a nepatří

PAPÍR

PLASTY

SKLO

NÁPOJOVÉ
KARTONY

PATŘÍ

NEPATŘÍ

noviny, časopisy, reklamní letáky,
kartony, sešity, papírové obaly, krabice
roztrhané na menší kusy, balicí papír,
lepenka, kancelářský papír, sešity, obálky

do kontejneru nepatří mokrý, mastný
nebo jinak znečištěný papír, uhlový a
voskovaný papír, použité plenky

sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a
lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie,
čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a
ostatních mléčných výrobků, plastové
tašky, prázdné plastové obaly od
šamponů, kosmetiky a čistících
prostředků

do kontejneru nepatří bakelit, guma,
PVC, linoleum, pneumatiky,
novodurové trubky, plastové obaly od
chemikálií olejů a barev

bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné
láhve, zavařovací sklenice, tabulové sklo

do kontejneru nepatří keramika,
porcelán, autosklo, drátěné sklo a
zrcadla

vypláchnuté krabice od džusů, mléka
apod.

do kontejneru nebo stojanu nepatří
nápojové kartony se zbytky potravin

ZÁJEZD PO STOPÁCH
ZÁBAVNÉ HISTORIE
Městys Žehušice pořádá zájezd dne
1. 8. 2020 pod názvem ,,SLUNCE SENO
HOŠTICE“ doprovázený lektorem Akademie třetího věku Ing. Petrem Šikou. V ceně
zájezdu jsou vstupy na Zámek Kratochvíle,
Blatná a zajištěn společný oběd. Dopravu
na tento zájezd zajišťuje městys Žehušice.
V případě závazného zájmu včetně platby
ceny zájezdu kontaktujte městys Žehušice, kde se dozvíte podrobnější informace.
Cena zájezdu je 550,- Kč. V případě nedostatečného počtu účastníku se zájezd
neuskuteční. Uzávěrka objednávek včetně
platby je do 15. 7. 2020.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
V Žehušicích a v Bojmanech proběhne svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu
dne 22. 9. 2020 (úterý).
Pokud chcete odvézt takovýto odpad,
umístěte ho v tento den viditelně před dům.
Na sběrném dvoře je umístěn E-domek,
kam máte možnost nosit veškeré vysloužilé elektrospotřebiče během celého roku.
V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat, abyste vysloužilá elektrozařízení nedávali před dům v den svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, ale dovezli je
do E-domku na sběrný dvůr. Za všechna
tato zařízení obec musí při hromadném
svozu zaplatit vysoké finanční částky. Pokud ale tyto věci dovezete do E-domku,
obec naopak za tento tříděný sběr elektroodpadu získává finanční prostředky.

PLATBY ZA
TKO, VODNÉ , STOČNÉ
Apelujeme na občany, aby při platbách
řádně dodržovali variabilní symboly,
specifické symboly, konstantní symboly,
platby v žádném případě nesčítali. Pokud
si nejste jisti, raději se na úřadě informujte, pomůžeme Vám.
Též dochází k častému zaplacení poplatku za TKO dvakrát, pokud si nejste jisti
svými platbami, tuto skutečnost si ověřte
na úřadě, rádi Vám pomůžeme.
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili veškeré poplatky za rok 2020, aby tak
neprodleně učinili !!!

ČOV BOJMANY
Vzhledem k vysoké vypočtené kalkulaci
stočného od společnosti VHS Vrchlice Maleč a.s. (přesahující 100,- Kč/1m3) se zastu-

pitelstvo městyse Žehušice usneslo na odstoupení od spolupráce s touto firmou
k datu 30. 4. 2020. Od 1.5.2020 provozuje
kanalizaci v Bojmanech OÚ Žehušice. Odborným garantem pro provozování ČOV se
stala společnost TopolWater s.r.o.
Zastupitelstvo schválilo cenu stočného
pro rok 2020 45,- Kč/1m3 včetně DPH,
tzn. stejnou částku, kterou platí občané
v Žehušicích.

UPOZORNĚNÍ
NA UDRŽOVÁNÍ
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
Apelujeme na občany, aby se chovali odpovědně a dodržovali pořádek v obci.
Vytváříme a chceme i dále vytvářet nová
místa k posezení a odpočinku, ale bohužel
někteří naši spoluobčané se rozhodli tato
místa znečišťovat a poškozovat. Na příštím
zastupitelstvu se budeme zabývat tím, jak
postupovat proti vandalům.
Pokud probíhá tato činnost na soukromých
pozemcích jako jsou pole, travní porosty
a lesy, měl by se vlastník této nemovitosti
obrátit o součinnost na Policii ČR.

Akademie třetího věku pokračuje v nově
vybavené společenské místnosti v budově
městyse Žehušice v prvním patře v těchto
termínech 9. 6. 2020 - Zábavná historie
obchodování, 23. 6. 2020 - Zábavná historie českých kostelů, 28. 7. 2020 - Zábavná historie zapomenutých vynálezů, 25. 8. 2020 - Zábavná psychologie
O úspěchu.
Byl pořízen dataprojektor s plátnem, který
bude využit v pořádání i dalších akcí a seminářů. Chceme, aby se budova OÚ stala
do budoucna místem setkávání spoluobčanů všech věkových kategorií. Věříme, že
novou audiovizuální techniku využijí naše
spolky, knihovna, rybáři a bude možno
také využít k pronájmu veřejnosti.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKŮ
Fyzická či právnická osoba jako vlastník
pozemku, případně jeho uživatel, má dle
Zákona o rostlinolékařské péči (Zákon č.
326/2004 Sb.) povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů
včetně plevelů, tedy jinými slovy udržovat
svůj pozemek pravidelným sekáním trávy
(min. 2x do roka) tak, aby nevznikla škoda
jiným osobám, případně nedošlo k poško-

zování životního prostředí, ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Za nedodržení zákonné povinnosti lze uložit fyzické osobě pokutu
do výše 30 000,- Kč, právnické osobě až 500 000,- Kč.
Městys Žehušice upozorňuje v této souvislosti všechny majitele
pozemků o dodržování této povinnosti dané zákonem. Povinnost
dbát o stav svého pozemku vyplývá i z principů, na kterých je založeno vlastnické právo.

ELEKTROMOBIL ZAKOUPENÝ MĚSTYSEM
ŽEHUŠICE
Cílem projektu je rozšíření o malý užitkový nákladní elektromobil
pro obecní účely, který je účelným a zároveň ekologickým pomocníkem zejména při údržbě veřejných prostranství. Došlo k rozšíření vozového parku a tím jsme umožnili našim zaměstnancům
na údržbu obce lépe rozložit přidělenou práci. Zároveň je možné
vozidlo použít jako zdroj energie 230V na drobné údržby (vrtačka,
úhlová bruska, svářečka)
Hasiči

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI
Všechny vás zdravím v tomto čase začínajícího léta. Bohužel
na jaře nás zaskočila pandemie koronaviru a během krátké chvíle
nám ukázala, jak je naše moderní civilizace zranitelná, jak žijeme
opravdu na tenkém ledě. Čekala nás spousta omezení jak v osobním, tak i pracovním životě. Život se na pár týdnů téměř úplně
zastavil a ekonomiky všech států dostaly opravdu tvrdou a nečekanou ránu, ze které se budou dlouho vzpamatovávat. Takže spousta
akcí, co jsme měli v plánu, se buď vůbec nekonala, nebo byla odložena s nejistým termínem na později. Hned mě napadá Okrskový
hasičský ples, krásná zábava, bohužel zrušena. Pálení čarodějnic se
také nekonalo, tam bychom si užili hezký večer i s dětmi. Hromada
dřeva určená ke spálení byla řízeně spálena cca o 14 dnů dříve. Následně obecní úřad zorganizoval ve spolupráci s hasiči dodání dezinfekcí rukou do každé domácnosti. Následovalo uvolnění pravidel a my jsme se mohli jako jednotka sejít na prvním školení témat, se
kterými se během roku musíme seznámit dle doporučení HZS ČR. Jsou zpracované hezké prezentace a videa, což vše ulehčuje. Taktéž
jsme mohli svézt staré železo a elektrospotřebiče a zároveň kola pro Afriku. Čeká nás opožděná soutěžní sezona, kdy se všichni snaží
stihnout vše do začátku prázdnin.
Podaná žádost o dotaci na dovybavení jednotky ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS nám bohužel nevyšla. Zařadili jsme se mezi 170 jednotek, na které již finanční prostředky nestačily. Nevěšíme však hlavu, vyjde to příště.
Krásné léto a případnou dovolenou přejí hasiči.
(-pj-)

MLADÍ HASIČI ŽEHUŠICE
V minulém čtvrtletníku jsme se chlubili, jak poctivě probíhala
příprava na jarní akce během zimních měsíců. Byli jsme nadšení
a plní energie, kterou nám vlévalo sluníčko s příslibem nekonečných možností tréninků venku. V pátek před jarními prázdninami
(6. března) jsme ukázkově shrabali prostor kolem hasičárny a získaný materiál odvezli na obecní skládku bioodpadu. Po náležité
odměně (buřtík na ohni) jsme se rozešli k prázdninovým radovánkám. Bohužel v tu dobu nikdo netušil, že se vidíme naposledy
na velice dlouhou dobu.
Nicméně jsme hasiči! A ti se nejen nevzdávají, ale hlavně se snaží
pomáhat, kde se dá. A my jsme sice zatím „jen“ mladí, ale zdravé
ruce a chuť máme také. Takže zatímco dospělí nabízeli našim seniorům zajištění nákupů, my jsme malovali obrázky pro radost. Měly
sloužit jako pozdrav. Zatím nikdo tuto pomoc nepotřeboval, tak
pečlivě uložené kartičky čekají na své využití dál. Dospělí rozvezli
obecní zásoby dezinfekce, my jsme zajistili každodenní dezinfikování dotykových ploch na místním hřbitově.
S postupným rozvolňováním opatření se nám od konce května rozjely i pravidelné tréninky (úterý a pátek). Bohužel veškeré okresní
akce jsou bez náhrady zrušeny a nové se budou pořádat nejdříve na podzim. Pokud ale vládní nařízení a pokyny dovolí, měli bychom
do prázdnin ještě stihnout soutěž našeho okrsku u nás v Žehušicích 13. června a Memoriál Mariana Múčky ve Vrdech 20. června.
Pravidelné tréninky probíhají na hřišti u základní školy v úterý do 17.00 a v pátek od 17.15 (mimo letní prázdniny). Stále nabíráme nové
zájemce. Dokonce už snižujeme věkový limit. Rádi bychom sestavili družstvo přípravky, což jsou děti od 4 let. Přijďte se podívat!!!
(-mm-)

TJ SOKOL ŽEHUŠICE z. s.
V březnu 2020 se život každého z nás obrátil naruby – a to nejen
nám, Čechům, ale celému světu. Koronavirová pandemie uzavřela
lidi na několik měsíců do svých domovů, aby se eliminovalo riziko
nákazy. Proto byly zrušeny také veškeré kulturní a sportovní akce,
na kterých se občané jindy scházeli a bavili.
Ještě v únoru letošního roku jsme se alespoň malou měrou podíleli
na „Minibraňáku“ pořádaném našimi dobrovolnými hasiči. Společně jsme zažádali o dotaci na tuto akci ze Středočeského Fondu
sportu a volného času. Byly zakoupeny nové vzduchovky, diabolky,
terče, stopky a obvazový materiál. Bohužel jsme dotaci neobdrželi (z důvodu nedostatečného objemu finančních prostředků). Těší
nás však, že zakoupené pomůcky využijeme v budoucnu na pořádání dalších akcí. Jako první měl být dětský den plánovaný na sobotu 30. května v duchu olympijských her. Ale stejně jako byly
olympijské hry v Tokiu přesunuty na rok 2021, i náš dětský den se
uskuteční až příští rok.
Přes léto si určitě všichni trochu vydechneme a oddechneme (snad
již bez roušky) a prázdniny ukončíme sportem a dobrým jídlem
v sobotu 29. srpna při Memoriálu Mirka Špitálníka.
A protože do tohoto čísla Čtvrtletníku, bohužel, nemáme aktuální
fotografie, dovolím si díky „fotoarchivu“ zavzpomínat na čas přesně před rokem, kdy náš spolek slavil krásné kulaté 100. výročí.......
Přeji všem pevné zdraví!
(-lj-)

Mateřská škola
Tyto poslední měsíce nám nepřinesly nic příjemného. Byli jsme
nuceni zrušit všechny akce a aktivity, které nás s dětmi čekaly. Pandemie a situace kolem ní všechny zasáhla včetně nás. Nebyly to pro
nikoho lehké měsíce. Nicméně jsme v těchto měsících nezaháleli
a snažili se školku připravit na její ,,znovuotevření“.
Připravili jsme pro děti skalku a natřely se plochy, které byly potřeba. V průběhu uzavření školky probíhala průběžná dezinfekce celé
MŠ i vybavení. Vše se řídilo podle přísných hygienických podmínek a manuálu MŠMT.
Zapojili jsme se také do domácí výuky pro předškoláky. Kdo z rodičů chtěl a měl zájem, mohl se na nás obrátit prostřednictvím
emailu a komunikovat s naší paní učitelkou, která poslala potřebné nabídky námětů a nápadů pro tvoření s dětmi. Probíhala mezi
námi milá zpětná vazba a fotografiemi máme vyzdobenou šatnu.
Za což rodičům děkujeme. :-) Také bylo všem dětem nabídnuto
online představení klauna Eddyeho. Na začátku května proběhl
zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021. Těšil nás velký zájem
o předškolní vzdělávání v naší mateřské škole, ale bohužel z důvodů kapacity naší školky nebylo možné přijmout všechny děti.
Po znovuotevření MŠ 25. 5. 2020 jsme se s dětmi domluvily, že ka-

ždé dítě si může přinést svojí kytičku, kterou si poté zasadí do skalky. Za slunečného počasí proběhl na školní zahradě Den dětí,
při kterém jsme si užili spoustu zábavy, her a radosti. Odměnou
a za splnění všech aktivit byly sladké odměny, medaile a balíček.
Námořnickou pohádku, kterou nám přijelo zahrát divadlo Koloběžka jsme si užili venku za dodržení všech hygienických opatření, ale i přesto věříme, že si děti pohádku moc užily. I letos nás
čekalo společné focení. V půlce června nás ještě čeká Rozloučení
s předškoláčky, ale bohužel není v našich silách zajistit vše proto,
abychom mohli pozvat všechny rodiče, babičky, dědečky a široké
příbuzenstvo. Proto jsme se rozhodli, že rozloučení s našimi budoucími prvňáčky se letos uskuteční v dopoledních hodinách. Fotografie ze společně prožitých zážitků naleznete na našich webových stránkách.
Společně vykročíme do léta, které potěší nejen děti, ale i jejich
rodiče při společně strávených volnočasových aktivitách.
Krásné léto přeje kolektiv MŠ
ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice

HURÁ ZASE DO LAVIC !
…1.třída je ta nejdůležitější…a my…žáci, rodiče i já jsme vše zvládli…mám z toho upřímnou radost…
Dva a půl měsíce trvala karanténa a my jsme se museli naučit učit se doma. Nebylo to zpočátku vůbec snadné,
ale dokázali jsme to! Teď jsme už zase ve škole a čteme, píšeme a počítáme. Ač ne úplně všichni, protože někteří
žáci se vzdělávají i nadále distančně /na dálku/.
Já osobně bych chtěla moc poděkovat rodičům prvňáčků, kteří hráli velkou roli v distančním vzdělávání. Hodně jsme si spolu volali, psali „smsky“ a e-maily, nahrávali a posílali videa nebo byli on-line na chatu. Také jsme
se radili, jak všechno co nejlépe zvládnout. A zvládli jsme to! Ještě jednou moc děkuji za úžasnou spolupráci.
V době domácího vzdělávání vzniklo kouzelné fotoalbum dětí 1.třídy. Vřele doporučuji se podívat: https://
tridasovicek.estranky.cz/fotoalbum/
Mgr.Hana Bětíková, učitelka 1.třídy

KDYŽ JSTE NÁHLE VE ŠKOLE „DISTANČNÍ“
Je to už několik týdnů, co se v naší zemi uzavřely všechny školy.
Stalo se tak v okamžiku něco, na co nebyl nikdo připraven, školní
lavice se staly opuštěnými, přišla změna pro všechny zúčastněné
- rodiče, pedagogy, provozní zaměstnance a hlavně pro žáky. Se
změnou se musela utkat především samotná výuka a to od základů.
V prvotním šoku se mohlo zdát, že některé školy usnuly, ne však
ta naše. I když do ní nesměli žáci, nezela prázdnotou. Pedagogové se scházeli na poradách, ze začátku s velkými obavami nejen
o vzdělávání, ale také o zdraví všech blízkých, což jistě každý z nás
zažil. Museli jsme čelit nové situaci, volit nové přístupy. Hledali
společně cesty, jak vyučovat „na dálku“, jaké formy zvolit, v jakém
rozsahu. Otázka, co je moc a co je málo, co je nutné a co je zbytečné, se vznáší nad českým školstvím dodnes. Doufáme, že tato
krize nás nasměruje na správnou cestu. Je to totiž velký rozdíl mít
možnost otevřít dveře do učebny, moci žákovi ukázat, vysvětlit.
I tak se však podařilo zprvu z pouhého svítícího monitoru na obou
stranách nastavit komunikaci, která v mnohých případech vedla
ke vzniku krásných projektů, na které by možná při běžné výuce
nebyl prostor. Museli jsme se také potýkat s problémem technického vybavení jak učitelů, tak i samotných rodin některých žáků,
což je další velká otázka a výzva pro celé české školství. Do výuky se zapojily i naše vychovatelky a asistentky pedagogů, aby tak
pomohly svým kolegům a kolegyním, zároveň připravovaly materiály pro činnost svých družinových či klubových dětí, až se jim
vrátí do školy. Všichni jsme se učili „za pochodu“, seznamovali se
s novými internetovými platformami, umožňujícími lepší zadávání
úkolů i zpětných vazeb, s novými programy využitelnými v přípravě výukových materiálů.
Provozní zaměstnanci ale také nezaháleli. Ve škole se díky podpoře
obce měnila světla a to téměř ve všech třídách. Jsou tedy naplněny

hygienické požadavky kladené normami na osvětlení tříd a zároveň se snižují náklady na energii. V současnosti zbývá vyměnit již
jen nemnoho světel, na které přijde řada v druhé fázi. Provozní zaměstnanci tak vystěhovávali a nastěhovávali třídy a kabinety, které
byly rovnou také, jak se říká „z gruntu“, uklizeny. Také se malovalo, opravovaly a renovovaly lavice. Zároveň byl opraven i sjezd
ke školní jídelně, který byl již dlouho v havarijním stavu. Opraveny
byly i lavičky před školou. Paní uklízečky se zároveň ve volných
chvílích změnily ve švadleny, našily velké množství roušek pro své
kolegy i rodiče přicházející do školy, např. v rámci zápisu svého
dítěte do první třídy, či pro kolegy i žáky, kteří se nám nyní do škol
vrací. Podobně na tom byly i paní vychovatelky, které zároveň šily
i pro nemocnice, seniorské domy či sociální služby.
Jinou, a rozhodně neméně důležitou činností, bylo samotné vyrovnávání se s danou realitou a požadavky či doporučeními přicházejícími ze strany státu a ministerstva školství. Školám přibyla administrativa a vyznat se v nařízeních, měnících se každým dnem, není
vůbec snadné. Na nástup žáků do školy může každý z nás mít svůj
vlastní názor, ale pro nás je každopádně aktuální realitou, která nás
nutí řešit mnohdy nečekané úkoly až výzvy. Podstatné je zajistit
bezpečnost jak pro žáky, tak i pro pedagogy, kteří mnohdy spadají
do rizikových skupin. K výuce však nastoupili všichni, z jednoho
prostého důvodu, která se v médiích ke škodě učitelského stavu
opomíjí – těší se na své žáky a mají svou práci rádi. Pro všechny
bylo důležité zajistit potřebné ochranné pomůcky či desinfekce.
I zde přišla významná pomoc ze strany našeho městyse, obce Rohozec či od soukromých osob.
Před třemi týdny se nám do školy vrátili deváťáci, aby se ještě mohli se svými učitelkami připravovat na přijímací zkoušky. Určité rozechvění, napětí i dojetí bylo jistě na obou stranách.
Všichni se teď těšíme z žáků, kteří přicházejí v rámci návratu prvního stupně. Na chodbách sice stále zůstává vážné ticho, ale přestávkové štěbetání ze tříd se vrátilo. Pro učitele to sice znamená
novou zkušenost, těžko sdělitelnou - vyučovat oběma způsoby ve škole i distančně, jelikož se všichni nevrátili.
Ač se naše země pomalu ale jistě vrací k normálu, naše školy jsou
od něj ještě hodně vzdáleny. A čas, kdy byly opuštěny, rozhodně
nebyl promarněným či ztraceným. Zůstane v nás v podobě mnoha otázek, jak lépe učit, k čemu mají být děti v rámci vzdělávání
vedeny, zda k osvojování si znalostí či k samostatnosti, jak i nadále využívat informačních technologií. Otázek je mnoho, berme
je tedy jako startovací čáru pro změny přínosné pro všechny, kdo
do vzdělávání vstupují.
A nyní? Přejme si hlavně pevné zdraví, mnoho příjemně i aktivně
strávených chvil. A to přejeme i vám, rodičům i dětem zůstávajícím doma, babičkám a dědečkům, kteří v těchto dnech byli svým
dětem a vnoučatům oporou, i všem, kteří nás, naši školu, podporovali, ať svou prací, materiální pomocí či milým slovem. Děkujeme.
Kolektiv učitelů a zaměstnanců ZŠ J.V.Sticha-Punto Žehušice

V sobotu 29. srpna 2020 na hřišti V Topolech.
Zápis tříčlenných týmů: 8.30 – 9.00, startovné ZDARMA.
Začátek turnaje v 9.00 hodin.

Možnost vytvoření tříčlenného týmu přímo na místě konání!
Kategorie: děti (možnost jednoho dospělého hráče), dospělí
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