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kých změn, které budou trvalé. Dovolte mi proto,
abych na tomto místě poděkoval všem občanům,
kteří se podíleli a podílejí na zvládnutí této nelehké situace.

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2021
Slovo starosty
Váţení spoluobčané,
pohled do kalendáře nám neomylně ohlašuje blíţící
se Vánoce a konec roku 2020. Myslím si proto, ţe
je na místě krátké ohlédnutí za tím, čím byl letošní
rok pro nás všechny tak odlišný, čím vším jsme si
museli projít. Pandemie koronaviru nás nečekaně
přepadla a vnesla do našich řad strach, zmatek
a celou řadu negativních dopadů, jak v osobním
ţivotě, tak i v ekonomice. Je to zřejmě signál vel-

Jak jsem jiţ předeslal v minulém čísle Měčínských novin, hlavní gró našich prací se odehrálo
v II. polovině roku. Byla dokončena rekonstrukce vodovodního řadu v Nedaničkách, oprava
a vydláţdění koryta potoka v Bílukách, dokončena byla rekonstrukce rybníků a jejich okolí
v Radkovicích, dokončili jsme opravu části kanalizace v Třebýcině. Největší investiční akcí letošního roku byly rekonstrukce Farní ulice a horního náměstí v Měčíně. Nové chodníky a dlaţba
na horním náměstí jistě přispějí ke zkrášlení města. Před dokončením je oprava propustku
v Petrovicích. Všechny tyto akce stály město
přes 10 mil. Kč. V příštím roce chceme pokračovat v nastoleném trendu jako je např. rekonstrukce dolního náměstí, chodníku V Konci, autobusové zastávky v ulici Malinecká, rekonstrukce
obecního domu v Petrovicích, výměna oken
a zateplení budovy radnice v Měčíně. Značné
finanční částky půjdou do vypracování projektů,
které jsou nezbytné pro vlastní realizaci staveb.
Nemalé finanční prostředky dáme do výkupu
pozemků pro stavbu rodinných domků v prostoru
za hasičárnou. Město tak bude mít v budoucnu
k dispozici 20 stavebních parcel. Bohuţel
z důvodu současné situace nebude město pořádat
ţádné kulturní akce, bohuţel neproběhlo ani tradiční rozsvěcování vánočních stromků a zpívání
vánočních koled.
Před námi je období Vánoc, které budou jistě jiné
neţ obvykle. Uţijte si proto vánoční čas bez stresu, v kruhu svých nejbliţších. Přeji Vám všem
pohodové vánoční svátky, dětem bohatého Jeţíška a do nového roku hlavně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Váš starosta
Stanislav Skala

ho zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví
není možná osobní přítomnost většiny žáků
nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní
skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo
většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo
studentům vzdělávání distančním způsobem.
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Redakce

Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat
distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola
podmínkám dítěte, žáka nebo studenta
pro toto vzdělávání.“

Přejeme vám všem klidné a pokojné svátky, ať
vám Jeţíšek přinese přesně to, po čem nejvíce
touţíte, a spoustu pohody pod vánočním stromečkem a u štědrovečerního stolu. A samozřejmě také úspěšný vstup do nového roku!
Díky za vaši přízeň!
Redakce Měčínských novin

Kaţdá škola zajišťuje distanční vzdělávání
podle svých technických, materiálních a personálních podmínek, na kaţdé škole můţe
tedy výuka probíhat zcela odlišně. Pro nás je
důleţité, abychom dětem zachovali určitý řád
a udrţeli u nich základní školní návyky, aby
pro ně návrat k prezenční výuce nebyl ledovou sprchou. Dodrţujeme stanovený rozvrh
on-line hodin, které jsou realizovány
v platformě MS Teams. Tyto hodiny vedou
pedagogové přímo ze školy z jednotlivých
učeben, protoţe sami vyhodnotili, ţe technické a materiální podmínky a podpora
ze strany kolegů, kteří lépe ovládají digitální
technologie, je pro kvalitní vedení on-line
výuky mnohem důleţitější neţ pohodlí domova.

Základní škola
Zprávy ze školy
O začátku letošního školního roku jsme vás informovali jiţ v zářijovém čísle Měčínských novin. A neţ jsme se stihli rozkoukat, blíţí se
kvapem Vánoce a s nimi i konec roku. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjela od počátku září
epidemická situace, je letošní školní rok zatím
poměrně chudý na různé doprovodné vzdělávací aktivity mimo školu i ve škole.

Od začátku října měly začít pracovat zájmové
krouţky, které jsme ale zahájit nemohli.
Od 14. října byla opět zakázána osobní přítomnost ţáků ve školách a přešli jsme opět
na distanční výuku jako v jarním období, ale A jak taková on-line výuka vypadá? V 7 hos tím rozdílem, ţe teď uţ je tato forma vzdělá- din ráno začínáme spouštět počítače
vání pro ţáky povinná.
v kmenových učebnách. Protoţe uţ některé
Co to vlastně je distanční vzdělávání, jak probí- nejsou právě z nejnovějších, trvá jejich rozhá, kdy má škola povinnost vzdělávat ţáky běhnutí nějakou chvíli. Potom začínáme jednotlivé počítače přihlašovat do školní sítě,
distančně?
coţ opět chvíli trvá. Teprve po přihlášení
Zákon praví:
počítačů je moţné spustit potřebné aplikace –
„Pokud z důvodu krizového opatření vyhláše- MS Teams a SmartNotebook, další vyuţívaného podle krizového zákona, nebo z důvodu né aplikace a interaktivní učebnice na výuku
nařízení mimořádného opatření podle zvláštní- jazyků si uţ vyučující spouštějí sami.
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Do učeben jsou rozneseny náhlavní sety
s bezdrátovým mikrofonem, které se na jednom
společném místě nabíjely, a propojí se
s počítačem. Toto celé připravit trvá cca 45 minut. Teď je vše připravené a můţeme začít. Ještě před zvoněním vyučující odchází do učebny,
připojí se k předem naplánované on-line schůzce a čeká, aţ se připojí i všichni ţáci, aby se
s nimi mohl přivítat a ověřit kvalitu spojení,
které někdy trochu zlobí. Ţákům je potom
nasdílena pedagogova obrazovka – vše, co se
zobrazuje na monitoru učitele, vidí i ţáci. Můţe
to být plocha interaktivní tabule, u níţ učitel
za spolupráce ţáků pracuje (učitel se se ţáky
dorozumívá pomocí bezdrátového mikrofonu
náhlavního setu), pomocí vizualizéru promítnutá stránka pracovního sešitu, učebnice nebo jiné
knihy, ale i trojrozměrný předmět, dále mohou
vidět stránky interaktivní jazykové učebnice
umoţňující jednoduchým způsobem vyuţívat
i poslech, elektronický atlas a také lze spouštět
on-line výukové programy. Výuka je ale mnohem náročnější na přípravu i vlastní realizaci,
protoţe učitel a ţáci nemají přímý kontakt, ţákům dělá problém „mluvit s počítačem“ a ne
s učitelem, učitel nevidí jejich bezprostřední
reakce ani okamţitou práci v sešitech a nemůţe
tak okamţitě reagovat na individuální potřeby
ţáků, pokud oni sami tuto potřebu nesdělí.
Vzhledem k tomu, ţe nemáme příliš početné
třídy, je moţné mít na většinu on-line hodin
ţáky v jedné skupině, ale na některé předměty
(např. cizí jazyky) je nutné ţáky v některých
třídách rozdělit do skupin. Při on-line hodinách
spolupracují asistentky pedagoga, které poskytují podporu buď učiteli, který při práci u interaktivní tabule nemůţe sledovat jednotlivé ţáky
a nevidí, zda se právě některý ţák hlásí a asistent tak zprostředkovává kontakt učitele se ţáky, nebo poskytuje individuální podporu jednotlivým ţákům.

ré jim natáčela jejich paní učitelka s paní
asistentkou, a ţáci se na ně mohli podívat
a pracovat podle nich v čase, který více vyhovoval jejich rodičům, protoţe tito nejmladší ţáci potřebují ještě obrovskou míru jejich
podpory nejen při obsluze techniky, ale i při
vlastní výuce. Společná on-line výuka probíhala odpoledne, aby i rodiče, kteří chodí do
zaměstnání nebo pečují doma o malé děti,
které nemohou jen tak někam odloţit, mohli
se ţáky usednout k počítači a poskytnout jim
potřebnou podporu.
On-line výuka je jen jedna část distančního
vzdělávání. Další částí je vzdělávání off-line,
tedy takové, které neprobíhá přes internet.
Nejčastěji se jedná o samostudium a zpracování nějakého zajímavého tématu, plnění
úkolů z učebnic, pracovních sešitů nebo pracovních listů, to záleţí na charakteru jednotlivých předmětů. Učitel si odevzdáním
v elektronické podobě těchto splněných úkolů ověřuje, do jaké míry ţáci pochopili probírané učivo, kde mají nedostatky a dává ţákům návod a doporučení, jak pracovat, aby
se jim dařilo nedostatky odstraňovat a posouvat se tak ve vlastním učení.
Ţákům bylo doporučeno, aby po dopolední
on-line výuce šli ven a věnovali se pohybu
na čerstvém
vzduchu
–
procházkám,
sportovním aktivitám nebo pomoci rodičům
s prací venku. Teprve potom, aby se věnovali
off-line vzdělávání.
Učitelé odpolední čas doma věnnují přípravě
výuky na následující den a aţ podvečerní
a večerní (mnohdy i pozdně večerní) čas, kdy
jim přicházejí vyracované úkoly od ţáků, se
věnují opravování těchto úkolů. To obnáší
úkoly si stáhnout a převést do takového
formátu, v němţ mohou do elektronických
materiálů dopisovat, aby mohli dát
jednotlivým ţákům cílené konkrétní rady
a doporučení a odeslat ţákům opravené úkoly
zpět nebo si tyto materiály připravit
ke společné on-line práci na následující den.
Ačkoliv se tedy někomu můţe zdát, ţe ţáci
a učitelé mají „prázdniny“ (i takové názory
se objevují), opak je pravdou. Pro učitele

Takováto on-line výuka je ale velmi obtíţně
realizovatelná s prvňáčky a druháčky (ti jsou
po jarním distančním vzdělávání v podstatě
znovu prvňáčky), kteří se ještě nevydrţí soustředit delší dobu ani při prezenční výuce, natoţ
doma u počítače. Zejména v první třídě ţákům
pomáhaly zaslané výukové videonahrávky, kte3

i ţáky je tento způsob vzdělávání psychicky
i fyzicky mnohem náročnější a pro učitele
i časově. I učitelé mají rodiny, někteří i malé
děti, kterým by se v podvečer a večer měli
věnovat nebo by s dětmi mohli zůstat doma na
ošetřovném, jiní by mohli uţívat zaslouţený
důchod. Všichni však cítíme zodpovědnost
za poskytování kvalitního vzdělání a tak
bez ohledu na potřebu odpočinku věnujeme
svůj volný čas práci pro naše ţáky.

přeji i vám všem občanům Měčínska
a zejména všem, kteří během celého roku
různým způsobem škole pomáhali. Velký dík
patří městu Měčín, našemu zřizovateli, který
vynakládá na provoz a vybavení školy nemalé finanční prostředky a svým přístupem
ke škole a vzdělávání tak můţe být příkladem
jiným obcím.
ředitelka školy

Z mateřské školy
Do zpráv ze školky bych raději psala, na jakých akcích jsme se bavili, na jaké výlety
jsme jeli. Ale bohuţel současná situace s koronavirem a vládními opatřeními se dotkla
i nás. I kdyţ mateřské školy jsou v provozu
po celou dobu, fungujeme ve zvláštním reţimu. Dezinfekce se stala nejlepší kamarádkou
naší paní uklízečky a hygiena rukou dostala
nový rozměr. Všude se píše, jak malé děti
mohou být skrytými přenašeči této nemoci.
I my učitelky potlačujeme svůj strach, a to
proto, abychom dětem zajistily normální prostředí, komunikaci, běţný ţivot. Uděláme si
i Mikulášskou a Vánoce – i kdyţ bez čertů
a besídky pro rodiče. Doufejme, ţe se nám
všem vir vyhne a vše bude co nejdříve
v normálu. A to je i naše přání do nového
roku 2021.

Neméně náročná je práce po návratu části ţáků
k prezenční výuce a k rotační výuce. Tento
školní rok uţ vyučujeme podle pátého rozvrhu.
Není to však jen o sestavování rozvrhů
vyučovacích hodin pro prezenční a on-line
vzdělávání, pro nás to znamená připravovat
rozdělení ţáků do oddělení školní druţiny
a řádné zajištění činnosti nebo dohledů v těchto
odděleních, připravit rozvrhy obědů a skloubit
je s rozvrhem hodin tak, aby ţáci nepřicházeli
o výuku.

Velmi náročné je to i pro všechny rodiče.
Nejmlaší děti potřebují jejich přímou podporu
při on-line i off-line vzdělávání. Starší děti
potřebují jejich podporu zejména ve vhodném
nastavení denního reţimu, coţ je určitě
pro rodiče hodně náročné, protoţe některé děti
v tomto věku uţ si nerady nechávají svůj čas
vedoucí učitelka MŠ
organizovat někým jiným, nechtějí přijímat
rady starších, zejména právě rodičů. Proto jim Kultura
všem patří naše veliké poděkování právě
za podporu, kterou svým dětem poskytují Městská knihovna
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
a za spolupráci s námi. Děkujeme!
ještě jsme se ani nerozkoukali a uţ je tady
Zajištění řádného vzdělávání ale není jen práce konec roku. Roku, který byl poněkud zvláštučitelů, asistentů a vychovatelek. Zajištěn musí ní, řekla bych trochu „nemocný“. A neboť
být i bezpečný a bezproblémový provoz školy vláda a hygienici všechno zavírají, i naše
a školní jídelny. I provozní zaměstnanci se knihovna byla nějaký čas bez čtenářů. Uvnitř
musejí rychle přizpůsobovat změnám podmínek se ale pracovalo stále a nové knihy, časopisy
a organizace za dodrţení všech bezpečnostních a dokonce i mapy na vás čekají. Ano i mapy.
opatření. I těmto pracovníkům patří velký dík.
Protoţe někteří z vás cestují po naší republice
Na závěr bych chtěla všem svým spolupracov- a sháněli se po nich, tak jsme náš kniţní fond
níkům základní školy, mateřské školy, školní obohatili i o ně. Sada 72 kusů turistických
jídelny i školní druţiny moc poděkovat za vel- a cykloturistických map obsahuje kompletní
mi náročnou celoroční práci a popřát jim území ČR v měřítku 1:40000, je aktuální
zejména pevné zdraví, klidné proţití vánočních a velice podrobná.
svátků, do nového roku větší klid, pohodu Letošní předvánoční a vánoční čas nebude
a štěstí v osobním i pracovním ţivotě. Totéţ jako ty předchozí, ale přesto si kaţdý určitě
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najde chvilku na pěknou kníţku. A ţe zrovna
nebyla knihovna otevřená? To přece nevadí.
Kaţdý má doma alespoň malou knihovničku
a v ní svoji oblíbenou knihu. Jen si vzpomeňte
a hledejte. Moţná je zastrčená aţ vzadu,
v koutku a čeká na vás. Oprašte ji, otevřete
a ponořte se do krásných starých vzpomínek.
Těším se, aţ tyto nepříliš dobré časy pominou
a opět se setkáme v naší krásné knihovně a věřte, ţe se vám tu bude líbit ještě víc, neboť nás
čeká obrovská změna. Loni jsme od našeho zřizovatele dostali nové kniţní regály a letos…
Aţ to bude moţné, přijďte a uvidíte!
VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ A KRÁSNÉ VÁNOCE!

ani výroční schůzi ani přednášky. Někteří
z Vás se moţná stačili podívat na tradiční
výstavu v Klatovech ZAHRADA POŠUMAVÍ, která se konala v říjnu v prostorách
Střední školy zemědělské a potravinářské, ale
rovněţ za velmi přísných podmínek.
Doufáme, ţe v nadcházejícím roce 2021
bude snad situace příznivější, ţe se s Vámi
budeme nadále potkávat na našich přednáškách a akcích, které pro Vás budeme pořádat
v naší ZO ČZS Měčín.
Dovolte, abychom Vám popřáli šťastné
a veselé Vánoce, příjemné proţití nejkrásnějších svátků v roce a v nadcházejícím roce
2021 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů v osobním i pracovním ţivotě.

Vaše knihovnice

Venkovská komunitní škola
Členové Venkovské komunitní školy Měčínsko přejí všem občanům města hezké Vánoce
v kruhu rodinném, bohatého Jeţíška a jen to
nejlepší do nového roku. A v dnešní nelehké
době hlavně hodně zdraví, pohody a klidu.
Vzhledem k epidemiologické situaci letošní rok
ve Venkovské škole nelze ani bilancovat, jelikoţ se nekonala ţádná z naplánovaných akcí,
coţ nás velmi mrzí a budeme všichni doufat, ţe
příští rok se nám alespoň některé akce podaří
zorganizovat.

Český zahrádkářský svaz ZO Měčín (výbor)

Z redakční pošty
Milí přátelé,
malé zamyšlení nad naším krásným malým
městečkem. Nebudu psát o momentální divoké situaci, toho máme všichni tolik, ţe byste
mě mohli chtít ukamenovat. Napíšu jen pár
postřehů o lidech a přírodě a zvířátkách. Jsem
tu s vámi jiţ přes 5 let a mohu říct, ţe bydlení
v hezčím prostředí jsem nezaţila. Je tu tolik
zeleně, a dokonce i rybník s kachnami a labutěmi, potůčky a opodál les. Je to krása, ale:
Zamyšlení č. 1: Proč si lidé pletou různé meze a cesty s veřejnou skládkou a odhodí vše,
co se kde dá. Proč nechají pejsky hnojit
chodníky, tam nic nevyroste. Hlavně v okolí
úřadu a obchodů.
Také smetiště, které pomalu denně chtějí budovat u večerky, přestoţe tam je koš i popelnice.
Škoda, ţe si té krásy nedokáţeme váţit.
Zamyšlení č. 2: Vztahy lidí, pozor na pomluvy – vyřčené slovo se nedá vrátit. Buď je to
z blbosti, omylem anebo úmyslně. Bohuţel
jsem to zaţila na vlastní kůţi a nestačila jsem
se divit, co všechno mám na triku.

Venkovská komunitní škola

Spolky
Myslivecký spolek Měčín
Myslivecký spolek Měčín oznamuje široké veřejnosti, ţe se tradiční Myslivecký ples v letošním roce konat nebude. Přesto doufáme, ţe nám
i nadále zachováte vaši přízeň. Přejeme všem
v příštím roce pevné zdravý, hodně štěstí a lásky.
Myslivecký spolek Měčín

Okénko zahrádkáře
V našem malém „OKÉNKU ZAHRÁDKÁŘE“ byl letošní rok 2020 pro pořádání společných akcí velice nepříznivý s ohledem na veškerá vládní nařízení a omezení, která byla
a jsou stále velice přísná s ohledem na koronavirovou krizi, nouzový stav či omezený pohyb lidí apod. Proto nebylo moţné uspořádat

Tak milí přátelé, chovejme se tak, jak to
chceme od druhých a bude lépe. Jak se říká,
sráţka s blbcem … A nejhorší je, kdyţ potkáte paranoidního jedince, který vám dokáţe
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vnutit cestu klíčovou dírkou nebo neexistujícím
komínem. Nebo také nemocný člověk
s Alzheimerem, který je v těţkém stavu, ale
svobodně se pohybuje a ničí vše okolo sebe.
Nevím, nezdá se mi to zamyšlení moc veselé,
ale šlo by to, kdybychom byli ohleduplní,
bez závisti a beze zloby. Tak si všichni přejme,
ať pomine ta bláznivá doba a doţijeme se dalších let ve zdraví. Popřeji všem krásné vánoční
svátky v klidu a pohodě a uţijte si je v kruhu
rodiny!
Procházková Eva

Pisatelé jednotlivých článků odpovídají
za jejich obsah a údaje v nich uvedené.
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Inzerce

Váţení rodiče,
nabízím v téhle neutěšené situaci
pomoc vašim dětem.
Doučování čtení, psaní, českého
jazyka a dějepisu pro žáky ZŠ.
Volejte kdykoli 731 586 881
Petra Braunová, Farní 21, Měčín
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