
Vážení občané města,
máme za sebou další měsíc života v nou-

zovém stavu, za mimořádných opatření 
s ním spojených. V den, kdy píši tento úvod-
ník, nemáme v Pečkách žádného nemocné-
ho s COVID-19, všichni se uzdravili. V záso-
bě máme dostatek dezinfekce a základních 
ochranných pomůcek tak, abychom mohli 
v měsíci květnu  alespoň částečně obnovit 
činnost základní a mateřské školy. Vláda 
nám to svými usneseními příliš neusnad-
ňuje a řada pokynů je nejednoznačná nebo 
neúplná. Každopádně se snažíme, jak jen 
nejlépe umíme. Svou výzvu k podnikate-
lům, firmám a všem kdo potřebují součin-
nost města v této nelehké situaci, rozšiřuji 

samozřejmě i na občany samotné. Pokud 
jste v tíživé situaci, neváhejte se na mne 
nebo kolegyně místostarostky obrátit. Po-
kusíme se vám pomoci. 

Žel, již nyní je zřejmé, že příjmy města 
v souvislosti s pandemií výrazně pokles-
nou a i proto musíme připravit revizi na-
šeho rozpočtu a rozpočtového výhledu do 
dalších let. Pokusíme se ale, aby snížení 
příjmů neohrozilo zejména projekty, které 
dlouhodobě připravujeme s cílem zvýšit 
kvalitu života v našem městě, na čemž nám 
velmi záleží. Přeji vám upřímně všem hod-
ně zdraví, 

Alena Švejnohová

Zajímá vás, co je v Pečkách nového? Rádi byste se dovídali, kam u nás 
za kulturou a sportem? Nezapoměňte sledovat aktuality a akce na webových 

stránkách města Pečky:

www.pecky.cz

Vážení čtenáři, 
pokud jste příznivci 

elektronické verze, 
a pokud byste chtěli 

dostávat noviny 
s lehkým předstihem, 
je možné si noviny 

předplatit. 
Roční předplatné 

je 88,- Kč. 
V případě vašeho zájmu mě 
neváhejte kontaktovat na 
blanka.kozakova@pecky.cz.

5 KVĚTEN

2020

Hodně zdraví všem!
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Vyhodnocení dotazníkového šetření 
k parku pod vodojemem

17. 2. se uskutečnila prohlídka parku pod 
vodojemem s následnou debatou nad zámě-
rem tento park propojit s prolukou u domu 
služeb. Na tuto veřejnou debatu navázalo 

Město Pečky - park pod vodojemem
vyhodnocení participace a doporučení k úpravě zádání

zpracovatel:

placemakers cz                           březen 2020
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Sportovní park
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Stolky a posezení ve stínu
Občerstvení, kavárna
Posezení pod přístřeškem
Toalety
Šachové stolky
Pétanque hřiště
Vzdělávání o přírodě
Pítko
Stojan na kolo
Dětské hřiště
Workoutové hřiště (pro cvičení)
Cvičítka pro seniory
Amfiteátr, pódium pro menší kulturní akce
Griloviště
Piknikové stoly
Letní sáňkovačka
Badminton
Letní kino
Lehátka
Mhloviště, fontánka
Free wifi
Vzdělávání o vodojemu
Rozhledna ve vodojemu
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Rozšířit park

Obnovit tržiště

Doplnit zázemí pro 
venkovní posezení
Využít pro parkování 
rezidentů
Využít pro parkování 
zákazníků domu 
Využít pro parkování 
majitelů a provozovatelů 
Vyplnit proluku novým
objektem 
Využít pro zpoplatněné 
parkování 
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Preferované využití prostoru u domu služeb (možnost zvolit více možností)

Další zmiňované využití: vybudo-
vat parkování pro invalidy, WC, 
peší zóna, zázemí pro cukrárnu a 
občerstvení

Preferované využití prostoru u domu služeb

dotazníkové šetření na začátku března.
Samotného setkání se účastnilo kolem 

35 lidí a následný dotazník vyplnilo 113 re-
spondentů. Na úvod tohoto článku děkuje-

me všem, kdo přispěli svým názorem k plá-
nované změně tohoto prostoru.

Na základě uspořádaného setkání a do-
tazníkového šetření lze jednoznačně potvr-
dit, že je preferován vznik přírodě blízkého 
klidného prostředí v centru města. Argu-
mentem je, že ve městě je obecně nedo-
statek zeleně, parků a přírody. Ještě více 
přírodní charakter v odpovědích preferují 
starší občané. Přírodní charakter by měl být 
proto hlavním cílem proměny tohoto prosto-
ru. Doplňkově má podle odpovědí park slou-
žit ke kultuře a hře dětí.

Prostor u domu služeb by měl být nově 
propojen s parkem. Občané v odpovědích 
preferují ponechat několik parkovacích 
míst, doplnit stromy, ale jinak vytvořit vol-
ný, čistě pěší prostor, kde může být umís-
těno posezení pod stromy, nebo pravidelné 
trhy se stánky. Samotný prostor by měl fun-
govat jako nástup do parku.

Významným tématem podle výsledků 
dotazníku je hospodaření s vodou. Pečli-
vé hospodaření s dešťovou vodou (využití 
pro stromy, dešťové zahrady, potok, vlhko-
mil¬ná vegetace, herní prvky na bázi vody) 
zlevní náklady na údržbu zeleně, zlepší 
mikroklima ve městě a posílí vitalitu zele-
ně. Současně odkáže na vodojem, který je 
součástí identity Peček. V zadání projektu 
by tak nemělo chybět využití dešťové vody 
z domu služeb.

Lidé by uvítali Informační systém - sou-
stavu cedulek a panelů o historii vodojemu 
/ města, o stromech a rostlinách, o funkcích 
vody v krajině nebo o zvířatech, které ten-
to prostor a okolí obývají, může zde vznik-
nout “encyklopedie města” a blízké krajiny. 
V parku také mohou být vystaveny artefak-
ty z historie města (historický hydrant, kte-
rý léta stál před parkem apod.). 

Místní preferují dohled v parku pomocí 
kamerového systému. V parku chtějí omezit 
zejména kouření a pití alkoholu. Často také 
padají názory, že by mohl být vodojem čas-
těji otevírán jako vyhlídková věž.

Z ostatních podnětů vybírám často zmi-
ňované nápady na umístění posezení a stol-
ků, toalety, pítko, stojany na kolo, dětské 
hřiště, koše na tříděné odpady. Často byla 
zmiňována možnost otevření kavárny, cuk-
rárny v domě služeb se zbudováním ven-
kovního posezení.

Výzvou pro zpracovatele studie a projek-
tové dokumentace bude udělat park atrak-
tivní a zároveň klidný a přírodní. 

Podrobné výsledky dotazníkového šetře-
ní jsou k dispozici na webu města, v záložce 
Investice, studie a projektové dokumentace.

Na závěr článku mi dovolte poděkovat 
panu Milanovi Brlíkovi a Martinu Špičá-
kovi, spolupracovníkům Institutu pro plá-
nování a rozvoj Prahy, kteří nám pomohli 
nejen se setkáním a dotazníkem, ale hlavně 
s přípravou soutěže na dodavatele studie 
a projektové dokumentace s důrazem na 
kvalitu, nikoli pouze na nejnižší cenu. 

Tomáš Vodička



Vzhledem k plánovanému ukončení nou-
zového stavu v průběhu května 2020 bude 
od 1. 6. 2020 opětovně zaveden harmono-
gram mobilního svozu odpadu ve Velkých 
Chvalovicích.

Každou 1. sobotu v měsíci od 8 do 10 ho-
din budete moci předávat odpady za přítom-
nosti zaměstnance Pečeckých služeb s.r.o. 

Nový harmonogram 
mobilního svozu odpadu je tedy:

6. června 2020 od 8 do 10 hodin
4. července 2020 od 8 do 10 hodin
1. srpna 2020 od 8 do 10 hodin
5. září 2020 od 8 do 10 hodin
7. října 2020 od 8 do 10 hodin

Po tomto období bude četnost a množ-
ství předávaného odpadu dále vyhodnocena 
a případně upraven harmonogram.

Připomínáme, že pro předávání 
odpadu můžete nadále využívat 

sběrný dvůr v Pečkách. 
Aktuální schválená provozní doba 

sběrného dvora v Pečkách je:

středa 13:00 - 16:00 h
sobota  08:00 - 14:00 h

Krásný máj přeje, Ing. Adam Brant
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Z dubnových jednání Rady města
Zasedání RM proběhla prostřednictvím videokonference z důvodu vyhlášeného nouzové-
ho stavu v České republice v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19. 
RM schválila
• Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou Projekty S+S s.r.o na zpracování Požárně 

bezpečnostního řešení a Evakuačních plánů v 5ti objektech v majetku města /radnice 
čp. 78, Dům služeb čp. 184, Zdravotní středisko čp. 292, nová DPS čp. 1042, stará DPS 
čp. 218/.

• Uzavření Kupní smlouvy mezi městem Pečky a Středočeským krajem, na odkoupení 
273,08 tun kamenných kostek (úsek od křižovatky s kom. III/ 32914 do křižovatky ul. 
Hellichova).

• Uzavření kupní smlouvy mezi městem Pečky a společností Kompostárna Hořátev s.r.o., 
na prodej použitých silničních panelů z lokality ul. K.H. Máchy v Pečkách.

RM vzala na vědomí
• Informace místostarostky Mgr. Blanky Kozákové o vydávání Pečeckých novin v době 

nouzového stavu.
RM uložila
• Předsedovi finančního výboru p. Tomáši Vodičkovi předložit podklady /v souladu se 

směrnicí č. 2/2014/ k účetní závěrce města k 31.12.2019 na zasedání finančního výboru.
• Vedení města jednat s místními podnikateli ve věci prodloužení, posunutí, popř. snížení 

splátek nájmu v době pandemie na základě jejich žádostí. 
Blanka Kozáková

Vybráno z dubnového Zastupitelstva
Zasedání ZM proběhlo prostřednictvím videokonference z důvodu vyhlášeného nouzové-
ho stavu v České republice v souvislosti s rozšířením COVID-19
ZM vzalo na vědomí:
• Plnění rozpočtu a plán hospodářské činnosti ke dni 31. 03. 2020.
• Informace o plánu investičních akcí ve městě.
ZM schválilo:
• Změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Pečky po dobu trvání nouzového stavu 

vyhlášeného vládou usnesením č. 69/2020 Sb.
• Poskytnutí dotací na rok 2020 sportovním oddílům.
• Odkoupení pozemků na břehu Mlýnského náhonu a dalších. 
• Poskytnutí návratné finanční výpomoci Tělocvičné jednotě Sokol Pečky, za účelem fi-

nancování projektu „Energeticky úsporná opatření objektu sokolovny  č.p. 330, Pečky“, 
a to za jasně stanovených podmínek splácení půjčky.

ZM ukládá:
• Finančnímu výboru ve spolupráci s vedením města a vedoucími pracovníky MěÚ připra-

vit revizi rozpočtu města a připravovaných investičních akcí.
Blanka Kozáková

Městský úřad 
obnovil úřední 

hodiny 
pro veřejnost

S platností od 20. dubna 2020 se vrátil 
k normálu provoz všech odborů městského 
úřadu. Byla však zavedena zpřísněná hygi-
enická pravidla tak, aby nedošlo k nákaze 
a přenosu onemocnění COVID-19. V budově 
radnice jsou rozmístěny stojany pro dezin-
fekci rukou, rozšířila se četnost provádění 
dezinfekce ploch či klik. Při osobním jedná-
ní jsou dodržovány odstupy alespoň 2 met-
ry. Prosíme občany, aby ve všech případech, 
kdy je to možné, dávali přednost elektronic-
ké či písemné komunikaci před osobní ná-
vštěvou úřadu. Děkujeme.

Stavební odbor 
v kompletní sestavě

Po více než 7 měsících je plně obsazen 
Odbor výstavby, zemědělství, životního 
prostředí a dopravy našeho městského úřa-
du. Novým vedoucím odboru byl jmenován 
Ing. Radek Čížek, který nastoupil 1. dubna. 
O měsíc později se stala naší kolegyní paní 
Marie Rollo. Oběma přejeme hodně úspě-
chů v novém zaměstnání.

Kontaktní údaje na oba pracovníky na-
jdete na webových stránkách města.

Cecilie Pajkrtová

Výzva pro odběratele 
pitné vody

Vážení odběratelé, dovoluji si Vás infor-
movat o probíhající situaci v zásobování pit-
nou vodou.

Dodávka pitné vody v Pečkách, Velkých 
Chvalovicích a Milčicích je zajištěna míse-
ním vody z vlastního zdroje vody z prameni-
ště Tatce, a dále pitné vody ze skupinového 
vodovodu Kolín. Vodní zdroj v Tatcích má na 
základě provedených hydrodynamických 
zkoušek z července 2019 dostatečnou vydat-
nost. Pro plnění limitů kvality pitné vody 
však musíme vodu z vlastního zdroje mísit 
s pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Kolín. Na vodním zdroji pro skupinový vo-
dovod Kolín z prameniště ve Třech Dvorech 
je však vlivem nepříznivých klimatických 
podmínek, zejména nedostatkem srážek, 
zaznamenán pokles vydatnosti prameniště.

Společnost Energie AG Kolín a.s., která 
je provozovatelem skupinového vodovodu 
Kolín, eviduje zvýšený nárůst požadavků 
na instalaci zálivkových vodoměrů. Toto 
jednání poukazuje na záměr velké skupiny 
odběratelů o napouštění bazénů a zalévá-
ní zahrad pitnou vodou. Z tohoto důvodu 
společnost Energie AG Kolín a.s. požádala 
místně příslušný vodoprávní úřad o vyhlá-

šení dočasného omezení užívání pitné vody 
od 15. 4. 2020 do 15. 7. 2020. To znamená, že 
vodu odebíranou z vodovodu bude možné 
v tomto období využívat pouze pro pitné 
a hygienické účely. Bude tak zakázán odběr 
pro zavlažování zeleně, napouštění bazénů, 
mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody 
(studny, vrty, dešťové akumulace) apod. 
Jelikož jsme také odběrateli pitné vody ze 
skupinového vodovodu Kolín, bude se toto 
opatření týkat i nás.

Celoroční objem dodávané vody je pro 
stávající odběratele dostatečný, společnost 
Energie AG Kolín a.s. složitěji pokrývá pou-
ze jarní a letní špičkové odběry převážně 
o víkendech. 

Ke zlepšení stávajícího stavu podniká-
me koncepční opatření. V současnosti se 
již zpracovává projektová dokumentace vý-
stavby vlastní úpravny vody, která by nás 
nejenom zbavila závislosti na skupinovém 
vodovodu Kolín, ale zároveň zvýšila kvalitu 
dodávané pitné vody.

Věříme, že společnými silami se nám po-
daří uvedené kritické období zvládnout.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Adam Brant, jednatel společnosti

Odpady 
ve Velkých 

Chvalovicích
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Nouzový stav v praxi Občanské poradny
Epidemie koronaviru zasáhla nejen do 

životů každého z nás, ale i do provozu úřa-
dů a organizací. Občanská poradna Respon-
deo z preventivních důvodů omezila osobní 
konzultace na minimum a svým klientům je 
k dispozici na telefonu 775 561 848 či emailu 
poradna@respondeo.cz. Toto opatření platí 
do odvolání. „Řada klientů má obavy ně-
kam chodit a kontaktům s lidmi se vyhýbá. 
Zaznamenali jsme ale nárůst telefonických 

Výletníci
Další vycházka byla do Šes-

tajovic. Opět byl pěkný den 
a trasa vedla okolím Klánovic 
až do Jiren a odtud to bylo už 
kousek k našemu cíli, a ten byl 
: svíčkárna Rodas. Mimo sví-
ček, které jsme si dodekorovali, 
jsme si ještě vykrojili malá mý-
dla nebo namíchali barevnou 
koupelovou sůl. V další části 
byla výroba pastelek a čoko-
ládovna. Jelikož zrovna bylo 
MDŽ každá žena dostala jako 
pozornost kalíšek horké čokolá-
dy. Samozřejmě jsme tam utra-
tili nějakou korunu, ale vraceli 
jsme se spokojené. Čokoládové 
pochoutky udělaly své.

V. Šuková

Společenský klub
Otevřeno pro 

všechny, kteří se 
chtějí pobavit, 
každé pondělí 

od 14:00 h
Další žolíkový turnaj byl 

dokončen. Z deseti hráčů 
si pohár za první místo od-
nesla Anina Šebestová, na 
druhém místě se umístila 
Běla Horáčková a na tře-
tím Líba Hollerová. Bohu-
žel, do odvolání jsou naše 
setkání kvůli viru zrušena.

V. Šuková

i emailových dotazů,“ říká vedoucí občanské 
poradny Hedvika Stuchlíková a doplňuje:  
„V prvních týdnech jsme pociťovali útlum, 
ale jak nouzový režim trvá, postupně se na 
nás začínají obracet klienti s dotazy souvi-
sejícími se současnou situací. Nejčastěji je 
zajímá čerpání ošetřovného a jejich práva ve 
vztahu k zaměstnavateli, např. čerpání do-
volené, překážky na straně zaměstnavatele 
a podobně. Objevily se už také obavy ze ztrá-

Vzpomeňte se mnou na hodného a mi-
lujícího manžela, tátu a dědečka pana 

Jaroslava Tykvu, 
který byl mou vel-
kou životní láskou 
a oporou. Bohužel 
23. června 2015 ná-
hle odešel. Zůstal 
po něm jen velký žal 
a samota.

S bolestí v duši 
vzpomíná manželka 

Růženka

Vzpomínáme

Pozdravy . . .
Až to skončí, protože jednou to skon-

čí, snad nezapomeneme, co pro nás lékaři, 
zdravotní sestry a další zdravotnický udělali 
a nebudeme v čekárnách ordinací frfňat, že 
to dlouho trvá a nebudeme zbytečně volat 
zdravotnickou záchrannou službu, když se 
na nočním lovu potravin praštíme o dveře 
ledničky. Nezapomeneme ani na to, co pro 
nás udělali policisté, hasiči, strážníci a cel-
níci a nebudeme smlouvat o každý legrační 
pokutě za parkování nebo za rychlost, a bez 
keců jí zaplatíme. Nezapomeneme ani na 
pomoc armády a třeba přestaneme mít kecy 
o žoldácích. A třeba nám taky konečně do-
jde, že naše životy by byly skoro, nebo úpl-
ně nefunkční bez lidí, kteří mají v referátu 
provoz přenosové soustavy a elektráren, 
bez lidí, co pečou chleba a dojí krávy, i bez 
lidí, co ten chleba a mléko přivezou k bra-
nám kšeftu. Třeba nám dojde, že prodavač-

ky, pošťáci, tramvajáci a autobusáci nejsou 
bezejmenní roboti. Třeba nám dojde, že bez 
popelářů bychom za měsíc kromě viru řešili 
ještě epidemii skvrnitého tyfu. Nezapome-
neme, že spousta lidí je ochotných pomáhat, 
jak umí. Třeba nám dojde, co to je společ-
nost.

Jiří Padevět, historik a spisovatel, 
ředitel nakladatelství Academia

Bylo úterý 11. března a měla jsem před 
sebou plán hodně intenzivního měsíce a půl 
práce: zkoušení v divadle s blížící se premié-
rou, natáčení, představení, zájezdy a k tomu 
starost o rodinu, zintenzivněná  přípravou 
syna k přijímacím zkouškám na šestileté 
gymnázium... Kolotoč! A najednou se vše 
zastavilo. Divadla nehrají a děti nechodí do 
školy. Pár dní ještě oba s mužem zkoušíme 
a děti mají bojovku v podobě samostatné 

ty zaměstnání či snížení mzdy nebo dotazy 
na úlevu na nájmu či finanční podporu pro 
různé skupiny obyvatel, např. OSVČ. Klien-
tům se snažíme vyhledat aktuální informa-
ce o jejich právech, pomoci jim s řešením 
nebo jim předat kontakty na příslušné orga-
nizace tak, aby současnou krizovou situací 
prošli pokud možno bez větších problémů,“ 
dodává vedoucí občanské poradny.

přípravy, ohřívání oběda, vyvětrání se ven-
ku..., matka a otec na telefonu, když nezve-
dám, jsem na jevišti. Odjíždíme na víkend 
ke kamarádům na venkov, kde v sobotu ve-
čer zanechávám děti kvůli natáčení. Na plac 
mi volá muž, že děti chtějí zůstat na venko-
vě, ale neví se, zda se k nim pak dostane-
me... Neví se vlastně nic, vše se ze dne na 
den mění. Je mi z toho úzko, když s mužem  
nakládáme auto kamarádů školními taška-
mi a dalším dětským oblečením, myslím na 
Wintonovy děti, a co to muselo být, poslat 
je tak daleko a na tak dlouho, možná na po-
řád. Druhý den poslední zkouška v divadle. 
Nemá smysl teď pokračovat dál, je třeba 
všechny izolovat… Nevím, kdy se na jeviště 
vrátím, nevím, kdy se vrátím před kameru, 
nevím, z čeho budu žít, můj další příjem je 
nula... Po letech jdu po prázdném Karlově 
mostě a Malou Stranou. Je to krása krás, 
slunce svítí, ale jakási úzkost se nevytrácí. 
Chci za svými dětmi.

Odjíždím na samotu mezi poli a loukami, 
na krásný mlýn mých kamarádů, kde jsme 
všichni uvízli, a stávám se učitelkou, ku-
chařkou, šičkou roušek, jsem součástí této 
malé komunity... Až tady úzko povolilo, celý 
den je co dělat, průběžně vždy někdo přiloží 
dřívím do kamen, anebo novými informa-
cemi o postupu viru, opatřeních vlády, kri-
zového štábu. Cvičím každé ráno u náhonu 
při hukotu vody, ostrý vzduch mi čistí hlavu, 
stejně jako přehazovaná s dětmi. Je velké 
štěstí, že můžeme být spolu a tady v přírodě.

Myslím každý den na ty, co jsou přímo 
u toho, na solidaritu a pomoc těm slabším, 
které jsme schopni, a dojímá mě to. Myslím 
na to, co nám má přinést tohle ZASTAVENÍ, 
toto DUCHOVNÍ CVIČENÍ. Návrat  k sobě, 
návrat k hodnotám, k přírodě, ke skuteč-
ným potřebám, k empatii s druhými? Máme 
za sebou první týdny a nelze říct, že se 
máme zle. Mohlo by být hůř, važme si toho. 
Společnými silami zvládneme vše, co nás 
čeká. Věřím v to a každý večer před usnutím 
prosím a modlím se za zdraví všech blízkých 
i dalekých. I za to vaše. :-)

Klára Cibulková, 
divadelní a filmová herečka
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Jaro, jak ho ve školce neznáme
Na letošní jaro jsme měli s naší školkou 

„MAŠINKOU“ velké plány. Na Velikonoce 
byl naplánovaný jarmark s velikonočními 
výrobky šikovných dětí ze všech tříd. Čekala 
nás také čarodějnická dobrodružná stezka, 
třídní výlety, různé environmentální pro-
gramy, které společně pro děti vymýšlíme 
a pořádáme svépomocí (Den Země, Světový 
den vody), třídní besídky, divadelní před-
stavení či návštěva kina. V neposlední řadě 
u příležitosti tradiční pečecké pouti „Mašin-
ka“ jsme chtěli uspořádat výstavu dobových 
fotografií školních budov i interiéru v kon-

Mateřské školce je letos 50 let!
Slavnostní otevření mateřské školy a jes-

lí v Pečkách se konalo 8. května 1970. 
Provoz byl zahájen dne 11. května 1970.
Potřeba výstavby nové mateřské školy 

a jeslí vznikla v roce 1965, kdy 2 třídy ve 
„staré“ mateřské škole nemohly pojmout 
rostoucí počet dětí. „Starou“ mateřskou ško-
lu je označována mateřská škola v budově 
vedle dnešního Domu s pečovatelskou služ-
bou (bývalé sídlo finančního úřadu). Rada 
Městského národního výboru v Pečkách se 
usnesla dne 4. 2. 1965 požádat pečecké pod-
niky o pomoc při výstavbě nové mateřské 
školy. Investory stavby byly všechny pečec-
ké podniky a závody, hlavním investorem 
stavby se stal podnik ZPA Pečky. Kvůli ne-
dostatku kapacit okolních stavebních pod-
niků bylo rozhodnuto o výstavbě mateřské 
školy svépomocí.

Stavba byla slavnostně zahájena dne 12. 
3. 1967 výkopem rýhy pro základy hospodář-
ského pavilonu. Celý objekt, který se skládal 
z budovy mateřské školy a jeslí a z hospo-
dářské budovy, byl dokončen v květnu 1970. 
Rodiče, občané města, pečecké podniky 

a také příslušníci 
Československé 
lidové armády 
odpracovali 7511 
brigádnických 
hodin.

U příležitosti 
otevření mateř-
ské školy se ko-
nalo slavnostní 
zasedání Měst-
ského národní-
ho výboru, kde 
byl přijat název 
Mateřská škola 

československo-sovětského přátelství. Na-
víc byl odhalen památník u příjezdové cesty 

k mateřské škole, který zde stojí dodnes. 
Škola měla v době otevření 4 třídy, každá 

třída měla svou šatnu, umývárnu, kuchyňku 
a izolační místnost. Zajímavé je, že v dnešní 

době platí stále povinnost 
nemocné dítě oddělit od 
ostatních dětí kvůli za-
bránění šíření nemoci, ale 
izolační místnosti již nee-
xistují, v průběhu let byla 
nutnost izolační místnosti 
ze zákona odstraněna, ale 
povinnost oddělit nemoc-
né dítě zůstala. Budova 
školy byla spojena zastře-
šeným koridorem s hos-
podářskou budovou, kde 
byla umístěna kuchyně, 
prádelna, skladovací pro-
story, kancelář, plynová 
kotelna a byt školníka. 
Na zahradě byla 4 men-
ší pískoviště, průlezky 
a skluzavky a brodiště se 
sprchami.

V dubnu 1975 byla 
dokončena přestavba I. 

mateřské školy, díky níž vznikla třetí tří-
da. Tato trojtřídní škola (v místě bývalého 
finančního úřadu, 75 dětí) dostala název Ma-
teřská škola 30. výročí osvobození a vzdě-
lávaly se zde především děti zaměstnanců 
podniku ZPA Pečky.

Počet dětí předškolního věku v průběhu 

10 let od otevření mateřské školy (dnešní 
MAŠINKY) stále narůstal a ani zvětšení I. 
mateřské školy o jednu třídu nestačilo uspo-
kojit poptávku po volných místech. Třídy 
v obou školách byly přeplněné. V září 1979 
byla zahájena výstavba nové budovy se 
dvěma třídami v akci „Z“. Nový pavilon 
pro 60 dětí byl otevřen 27. srpna 1980.

Rok 1989 přinesl Sametovou revoluci, 
která změnila život celé republice v mnoha 
oblastech. Také školství se dočkalo značné-
ho uvolnění a jiného stylu pedagogické prá-
ce. 

V roce 1991 byla uzavřena MŠ ZPA (Ma-
teřská škola 30. výročí osvobození). Kronika 
školy přesné důvody neuvádí, ale vzhledem 
k tomu, že v „naší“ mateřské škole se plá-
novalo otevření další třídy pro 20 dětí, důvo-
dem uzavření MŠ ZPA nejspíš nebyl pokles 
dětí, ale spíše jiné důvody. V roce 1992 byla 
tedy otevřena šestá třída, která vznikla na 
místě bývalých jeslí. Dnes v těchto prosto-
rách sídlí třída Domeček.

1. leden 1993 znamenal v životě mateř-
ských škol velký mezník. Rodiče ani děti 
nejspíš žádnou změnu nezaznamenali, ale 
pro učitelky a zejména ředitelky se jednalo 
o změnu dosti náročnou. Mateřská škola 
získala právní subjektivitu. 

V září 1993 bylo k předškolnímu vzdělá-
vání zapsáno 170 dětí v 7 třídách včetně dětí 
v mateřské škole ve Velkých Chvalovicích, 
která je zmiňována v kronice poprvé. Záro-
veň byla zrušena školní kuchyně a obědy se 

trastu s fotografiemi současnými. Avšak 
události těchto dnů tomu chtěly jinak. Mi-
mořádné uzavření naší mateřské školy z dů-
vodu ochrany a prevence šíření infekčního 
onemocnění COVID-19 nám plány přeruši-
lo, třídy jsou prázdné, bez dětí, bez hraček, 
bez obvyklého ruchu.

A tak jsme pro Vás alespoň připravili na-
hlédnutí do historie naší školky, která letos 
slaví své kulaté 50. narozeniny. Přejeme 
příjemné počtení!

Květa Vyskočilová, zástupkyně ředitelky
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do Velkých Chvalovic dovážejí. Mateřská 
škola ve Velkých Chvalovicích byla uzavře-
na 1. 8. 1997.

V těchto letech, tedy krátce po Sametové 
revoluci, zejména od roku 1995 a dále, nabí-
ralo předškolní vzdělávání velmi podobný 
směr či obsah, jaký má dnes. Uvolnění ve 
společnosti se dostalo také v plné míře do 
vzdělávání nejmenších dětí. Vzdělávací ob-
sah byl doplňován o různorodá umělecká 
vystoupení, hudební pořady v režii exter-
ních umělců, výlety do různých koutů naší 
vlasti bližších či vzdálenějších, pořádaly se 
akce pro děti připravené samotnými učitel-
kami. Tak je tomu i dnes. 

Ve školním roce 1997/1998 se objevují ná-
zvy tříd téměř stejné, jako je známe dnes, 
v roce 2020. Existovaly třídy Kytička, Be-
ruška, Sluníčko, Domeček a Jablíčko. Dnes 
jsou názvy tříd znázorněny graficky v jed-
notném stylu s logem školky. 

V průběhu let probíhaly podle potřeby 
opravy střech, 
podlah, insta-
latérské práce, 
nátěry oken, za-
hradního vyba-
vení. Významná 
byla rekonstruk-
ce kotelny a top-
ných kanálů v le-
tech 2003 - 2004, 
zrušení septiku 

a napojení na městskou kanalizaci. Školní 
kuchyně musela být přizpůsobena novým 
hygienickým požadavkům, např. bylo poří-
zeno nerezové nádobí a bezdotykové vodo-
vodní baterie. Přísnější hygienické požadav-
ky se týkaly nejen kuchyně, ale také ostat-
ních prostor mateřské školy, např. pískoviště 
na zahradě musela být zakryta plachtou. 

V roce 2002 se znovu objevila změna ve 
vzdělávací koncepci. Pro mateřské školy 
byl závazným dokumentem Rámcový vzdě-
lávací program, který si každá školka roz-
pracovala podrobněji do týdenních témat.  
Hlavním vzdělávacím prostředkem je hra 
a učení prožitkem, to rovněž, a v mnohem 
větší míře, platí i dnes. V roce 2004 vstoupil 
v platnost nový školský zákon, který přine-
sl bezplatné přednostní právo dětem v po-
sledním roce před zahájením povinné škol-
ní docházky na přijetí do mateřské školy.

Ve stejném roce se poprvé objevuje název 
MAŠINKA. Nosnou myšlenkou pro MAŠIN-
KU bylo spojení města Peček s „dráhou“, na 
které město cestou vlakem do Prahy leží. 

V roce 2004 narostl počet dětí na 145 a do-
savadních 5 tříd nestačilo děti pojmout. Pro-
to se začala šestá třída místo bývalých jeslí. 
Současně byl prostor zmenšen o ředitelnu, 
která nově vznikla. Původní ředitelna byla 
v dnešní kanceláři školní kuchyně. Tato zmi-
ňovaná „šestá“ třída, bývalé jesle pro děti, 
vznikla tam, kde dnes sídlí třída Domeček. 
Ředitelna je dnes stále na stejném místě, 
tedy zabírá částečně plochu Domečku. 

Školní rok 2005/2006 byl zahájen pod ofi-
ciálním názvem Mateřská škola MAŠINKA 
Pečky. Mateřská škola měla 6 tříd. Nový 
název ovšem nesmazal staré bolesti, zub 
času se na budovách školky velmi podepiso-
val, objevily se např. popraskané zdi, špatný 
oběh teplé vody, nedoléhavá okna, popras-
kaná skla ve spojovací chodbě. 

Až rok 2009 přinesl dlouho potřebnou 
opravu školky. Město Pečky získalo dotaci 
pod názvem „Modernizace Mateřské školy 
Mašinka v Pečkách, 1. etapa v celkové výši 
14 794 904 Kč“ z Regionálního operačního 
programu Střední Čechy. 

První etapa začala v srpnu a trvala téměř 
celý rok, zaměstnance i děti čekaly nelehké 

podmínky pro práci i učení, zejména v po-
době stavebního hluku, prachu, omezení 
kvality života ve školce, ale příslibem byla 
nová budova místo staré prosklené spojova-
cí chodby. Kolaudace přístavby, dnešní části 
D s tělocvičnou Lodičkou v přízemí a třídou 
Lištičkou v patře, proběhla 18. února 2011. 

Nově otevřená Lištička přivítala děti 4. 
4. 2011, slavnostní otevření za účasti všech, 
kteří se na rekonstrukci podíleli, se konalo 
19. 5. 2011. Rekonstrukce však pokračovala, 
v létě 2011 proběhla výměna oken v budo-
vách A a C, tedy ve všech třídách, v budově 
C byly rekonstruovány navíc podlahy a stro-
py.

V roce 2011 je naše škola už 7třídní. Zdá-
lo se, že počet míst je dostatečný, ale nebylo 

tomu tak. V Pečkách, stejně jako v ostatních 
městech a vesnicích naší republiky, poptáv-
ka po volných místech stále převyšovala 
nabídku. Proto byly v červenci 2012 prove-
deny úpravy sociálních zařízení tak, aby se 
maximálně využil prostor všech tříd (platí 
podmínka určitého počtu umyvadel na po-
čet dětí). 

 Abychom byli spravedliví, je nutno po-
dotknout, že velký počet dětí ve třídách sice 

uspokojí poptávku po „umístění“ dětí ve 
školce, ale zároveň klade velké nároky na 
pedagogickou práci učitelek. V této době 
(2012) také vrcholí diskuze kolem integrace 
zdravotně postižených nebo jinak oslabe-
ných dětí do „běžné“ mateřské školy, klade 
se důraz na individuální přístup ke každé-
mu dítěti, každé dítě se musí v mnoha ob-
lastech hodnotit, pozorovat, diagnostikovat. 

V červnu 2013 zasáhla školku (vlastně 
celé Pečky) nečekaná věc. Neležíme v zá-
plavové oblasti, ani poblíž velké vody. Tedy 
kromě mlýnského náhonu, který nás sku-
tečně doběhl, lépe řečeno téměř „vypláchl“. 
My, učitelky, jsme stály na terase třídy Do-
meček (v budově u parku) a s hrůzou jsme 
pozorovaly rychle se blížící vodu parkem od 

náhonu ke školce. Voda se zastavila o zdě-
nou podezdívku oplocení, ale podezdívka 
začala praskat, voda prosakovat. Tenkrát 
nás zachránili naši pečečtí hasiči pomocí vy-
bagrované rýhy na zahradě před terasovými 
dveřmi do Domečku, která vodu pohltila 
a voda se nedostala do třídy. 

Po velké rekonstrukci budov došlo také 
na zahradu. Razantní proměna zahrady 
proběhla v létě 2013. Po odstranění starých 
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herních prvků byly instalovány atypické 
herní prvky a doplněna zeleň v rámci dotace 
z Evropského zemědělského fondu pro roz-
voj venkova, kterou získalo město Pečky. Od 
té doby zahradu stále zlepšujeme a přizpů-
sobujeme tak, aby vyhovovala požadavkům 
na pohybovou výchovu dětí v přírodě, eko-
logickým hrám a pěstitelským činnostem, 
péči o okolní přírodu a krajinu. Také vnitřní 
prostory procházely od roku 2012 rekon-
strukcí, obměnou, realizovala se mnohá 
vylepšení, opakovaně se 
malují interiéry, průběžně 
jsou doplňovány hračky, 
učební pomůcky, vnitřní 
vybavení, úložné prostory 
apod. 

Jak šel čas, město ni-
kdy nezahálelo a o svou 
školku se staralo. V roce 
2014 dostala nový „kabát“ 
(zateplení, fasáda) budova 
C. V roce 2015 byly instalo-
vány nové stropní podhle-
dy ve 2 třídách v patře bu-
dovy C, přízemí mělo nové 
již z roku 2011. Se stropy 
jde ruku v ruce osvětlení, 

které pohodlně osvětluje celé třídy a zvy-
šuje tak hygienické požadavky na prostory 
pro vzdělávání. V roce 2015 byla zateplena 
budova A, s novou fasádou dostala také no-
vou „vagónkovou“ střechu. V létě 2016 jsme 
získali část sousední zahrady a zvětšil se tak 
prostor pro venkovní činnosti dětí v budo-
vě A (třídy Kytička a Jablíčko). Každé léto 
se ve školce intenzivně pracuje, vylepšuje, 
opravuje a ne jinak tomu bylo v létě 2017, 
kdy byly instalovány nové stropní podhle-
dy i osvětlení v budově A, opět se po sta-
vebních pracích malovalo. Jsme v nedávné 
minulosti, v roce 2018, a na řadu přichází po-
slední nezateplená hospodářská budova B 
se starými, dosluhujícími okny. Na oprave-
nou střechu byly instalovány solární panely 
k ohřevu teplé vody v souladu s dotačním 
programem – zdrojem financí pro našeho 
zřizovatele. 

Zdá se, že stále opravujeme, renovuje-
me, vylepšujeme … je to tak. Přece jen, naší 
MAŠINCE je 50 let, není to žádná stařenka, 
ale mladá slečna také ne … Pečuje o sebe, 
jak může a přitom se s láskou stará o všech-
ny, kteří v ní tráví své dny. Dnes je úplně 
jiná než v květnu 1970, když přivítala první 
pečecké děti. A nemám na mysli jen vnější 
plášť. Dovolím si na závěr připojit svůj po-
hled. I když nemám na svá „školková“ léta 
špatné vzpomínky, do dnešní školky bych 
bývala chtěla jako malá holka chodit. Uči-
telky i kuchařky a uklízečky, které se o děti 
ve školce starají, musí brát své zaměstná-
ní spíše jako poslání než jako „práci“. Kdo 
to tak necítí, nemůže svou práci dělat ani 
dlouho, ani dobře, to platilo při vzniku škol-
ky před 50 lety a platí to i dnes. Ale dnes je 
to přece jen trochu jiné. Jak jiné? Vřelejší, 
milejší, příjemnější, přívětivější, otevřenější, 
upřímnější, opravdovější s mnoha prožitky, 
na kterých učení malých dětí stojí, přičemž 
vlastně ani nepoznají, že se něco učí. A tak 
to má být. 

Miroslava Zumrová, ředitelka
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Jak se učí na dálku . . .
pohledem učitelky druhého stupně

Nařízení o uzavření škol vstoupilo v plat-
nost v polovině jarních prázdnin okresu 
Kolín. Naše škola tedy měla zpočátku malou 
výhodu oproti okresům ostatním, nemu-
seli jsme jednat ze dne na den. Výhoda se 
však okamžitě změnila v nevýhodu – většina 
učebnic, pracovních sešitů, pomůcek i osob-
ních věcí potřebných pro výuku zůstala v la-
vicích, třídách, kabinetech i šatnách nejen 
učitelům, ale i žákům. Prakticky jsme byli 
všichni – žáci, rodiče i učitelé hozeni do ne-
známých rozbouřených vod a čekalo se od 
nás, že si nějak poradíme. Poradila jsem si. 
Jsem třídní, jsem matikářka a učím ještě 
chemii. Práci pro výuku dětí jsem zvolila 
ve formě bloku, který 1x týdně zašlu všem 
svým 121 žákům. Každý den pak odpoví-
dám rodičům i žákům na zprávy, komentuji 
vypracované úlohy dětem, odpovídám na 
maily a komensy od vedení školy, konzultuji 
s ostatními kolegy, hledám nové aplikace, 
vhodná videa, telefonuji s dětmi nedostup-
nými online, řeším úlohy z přijímacích 
zkoušek (protože učím matematiku v 9. 
třídách), chatuji v Pedagogické komoře…
zhruba v polovině týdne začínám plánovat 

další blok výuky – hledám materiály, z nich 
tvořím vlastní prezentace a testy, tvořím 
pracovní listy, stále jsem dostupná na všech 
možných aplikacích a komunikuji různými 
způsoby se všemi možnými osobami. Kon-
cem týdne zveřejňuji řešení úloh a hodno-
tím testy a projekty dětí – samozřejmě jen 
motivačně. K tomu všemu jsem samozřej-
mě taky rodič – i mně zůstaly doma dvě 
děti školou povinné, takže jsem teď trochu 
i technický poradce a koordinátor gymnazi-
ální výuky. 

Celá tahle situace v naší zemi mi není pří-
jemná, na svém zaměstnání mám nejraději 
právě osobní kontakt s dětmi.  Na druhou 
stranu jsem objevila spoustu nových mož-
ností, jak zpestřit výuku, naučila jsem se 
nové věci, zjistila jsem, že nejčastější doba 
pro studium a kladení otázek je u dětí po 
osmé hodině večer?!

Poslední poznámka – chtěla bych touto 
cestou pochválit rodiče i prarodiče svých 
žáků, že spolupracují, že se ozývají, že se 
ptají, že svým dětem pomáhají…a děti snad 
pochválím osobně, až se setkáme…

Lenka  Krištoufková

Online výuka 
prvňáků

16. 3. jsme se po jarních prázdninách 
měli všichni vrátit do školních lavic. Bohu-
žel jsme zůstali doma a první týden jsme 
se snažili zorientovat se v nastalé situaci 
a najít způsob, jak by si děti mohly opako-
vat látku, naučit se něco nového a zůstat 
v kontaktu jak s učiteli, tak i navzájem mezi 
sebou. Nabízelo se několik možností, jak 
s dětmi komunikovat, a protože jsme kaž-
dý jinak technicky zdatný a každý z nás má 
jiné technické vybavení a možnosti, zvolili 
jsme to, co nám přišlo nejjednodušší na ovlá-
dání. U nás v prvních třídách je to ZOOM. 
Každý den se tak setkáváme s žáky naší tří-
dy, čteme, píšeme a počítáme. Začátky sice 
byly krušné, někdy nám nešel zvuk, někdy 
zase obraz, občas nám děti psaly do naší pre-
zentace a my nevěděly, kdo z nich to je. Vše 
jsme ladili, a ještě ladíme za běhu, ale díky 
dobré spolupráci nás učitelů a rodičů, máme 
online vyučování dobře rozběhnuté. 

I když spolupráce dětí, rodičů a učitelů 
funguje dobře, těšíme se do školy, protože 
ani webová kamera nenahradí osobní kon-
takt učitele a žáka.

Víme, že se rodiče dostali do svízelné si-
tuace a vážíme si jejich přístupu k domácí-
mu vzdělávání dětí. Děkujeme jim za vstříc-
nost, trpělivost a skvělou spolupráci.

Přejeme všem pevné zdraví.
Jindra Košatová, 

Marta Ptáčníková Šeráková, 
Michaela Šolarová

Opět do školy?
Klasik praví: 

„Být či nebýt, to 
je oč tu běží.“ My 
se ptáme: „Jít, či 
nejít…?“ To je ta 
otázka, která nás 
v současné době 
trápí. Situace 
kolem obnovení 
školní docház-
ky se průběžně 
mění a ve chvíli, 

kdy čtete tento článek, může být všechno 
jinak.

Nejprve se předpokládalo, že uzavření 
škol bude „na chvíli“, poté až do konce roku. 
V současnosti platí, že první stupeň může 
„dobrovolně“ nastoupit do školy 25. května. 
Hovoří se o nástupu „deváťáků“. Padla i va-
rianta nástupu všech žáků do školy. Probíra-
jí se hygienické a organizační požadavky na 
budoucí výuku. Řeší se, kdo patří do riziko-

vé skupiny a kdo ne…
Je toho spousta 

a každý den přináší 
nové výzvy a problé-
my k řešení. Ale to je 
to, co bude. A je to tak 
trochu hádání z křiš-
ťálové koule. A teprve 
čas a praxe ukáží, jaká 
bude skutečnost.

Pro nás je důleži-
té především to, co je 
nyní. V každém pří-
padě učíme dále. Ať 
už dálkovou formou 
nebo jakkoliv jinak. 
Výuka je pro nás pri-
oritou a snažíme se ji 
maximální možnou 
měrou naplňovat. 
Zdokonalujeme se v metodách a formách, 
využíváme online nástroje, připravujeme 

pro žáky zajímavé náměty a témata, která 
přesahují školní učebnice. 

Přesto nedokážeme každého jednotlivé-
ho žáka dovést za ručičku k počítači a do-
nutit jej, aby udělal všechno co má. Tady 
patří velký dík vám rodičům, kteří dohlížíte 
na své ratolesti, aby dělaly to, co dělat mají. 
Víme, že to není jednoduché, ale je to velká 
investice do budoucnosti vašich dětí.

Snažme se tedy zachovat klid v očekává-
ní věcí příštích. Neznamená to však, že by-
chom seděli se založenýma rukama. Připra-
vujeme školu na možné otevření po stránce 
technického vybavení, řešíme, v návaznosti 
na vyhlášku ministerstva školství, budoucí 
klasifikaci žáků za druhé pololetí, připra-
vujeme výběrová řízení na rekonstrukce 
a opravy školy o prázdninách… Takže uvidí-
me a budeme se těšit opět ve škole.

Luboš Zajíc, ředitel školy
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Základní škola Pečky, okres Kolín 

přijme na 2. stupeň ZŠ 

vyučující matematiky, 
českého jazyka, 

cizích jazyků, 
společenských 

a přírodních věd
Nabídky zasílejte 

spolu se životopisem 
na adresu školy 

nebo e-mailem řediteli školy: 
zajic@zspecky.cz

Pro nové zájemce o studium v ZUŠ
Přijímací talentové zkoušky 

ke vzdělávání v Základní umělecké škole, Pečky, Baráková 700, 

proběhnou v měsíci červnu 2020.
Talentové zkoušky se budou týkat hudebního oboru 

(sólový zpěv, hra na klavír, hra na jazzový klavír, hra na akordeon, hra 
na kytaru, hra na el.kytaru, hra na basovou kytaru, hra na kontrabas, 

hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu, hra na saxofon, hra na klarinet, hra na 
trubku, hra na pozoun, hra na bicí), tanečního oboru a literárně dramatického obo-

ru.
Do výtvarného oboru + multimediální tvorba 

budou žáci pro školní rok 2020/21 přijímání bez talentových zkoušek.
Přesné termíny přijímacích talentových zkoušek budou zveřejněny 

po uklidnění situace (koronavir) na našich webových stránkách
www.zuspecky.cz a na facebooku školy.

Zájemci už nyní můžou zasílat přihlášky ke vzdělávání, 
které jsou na našich webových stránkách.

Učíme se 
spolu 

i nadále
Přestože jsme si v březnu všich-

ni mysleli, že se po týdnu jarních 
prázdnin zase společně setkáme, 
nestalo se tak. Od prvních dnů ka-
rantény bylo jasné, že by děti ne-
měly přijít o své pracovní návyky, 
stejně jako o sociální kontakt se 
spolužáky. Podobně jako mí kole-
gové, také jsem hledala počítačo-
vou aplikaci, která bude pro děti 
nejpřístupnější. Nakonec jsem se 
rozhodla pro ZOOM, neboť tatí-
nek Terezky nám pro tuto výuku 
vytvořil webové stránky, jejichž 
prostřednictvím bylo přihlašování 
se do systému pro děti mnohem 
snazší. Ve třídě je 28 žáků, z nichž 
je 26 do online výuky aktivně za-
pojeno. Všichni se dokáží přihlásit, 
pracovat ve skupinkách a pracovat 
podle instrukcí. Ráda bych tedy 
touto cestou panu Taxovi ještě jed-
nou poděkovala.

Velké poděkování patří všem 
rodičům, kteří v začátcích trpělivě 
pomáhali s opakovaným připoje-
ním, když “nám to padalo”. Dnes 
je pro ně naše výuka pravděpodob-
ně časem, kdy mohou vše pouze 
sledovat a jistit zpovzdálí. DĚKUJI 
VÁM VŠEM.

V neposlední řadě můj velký 
dík patří kolegyni Daně Kosové, 
která mi pomáhá s podklady a ma-
teriály na výuku. Především ale 
v době, kdy jsme s dětmi v online 
vyučování, pracuje po telefonu 
s žákem, u kterého se nepodařilo 
technické vybavení zajistit. 

Pokud bych to tedy vše měla 
shrnout, jsem ráda, že mám mož-
nost se každý den se “svými dět-
mi” vidět, a že se všichni opravdu 
upřímně těšíme, až se sejdeme 
v naší 2. C živě, ne jen online. Vě-
řím, že na jaro 2020 budeme všich-
ni vzpomínat jen jako na zvláštní 
období, kdy to bylo trochu jinak.

Krásné dny a pevné zdraví vám 
všem.

Blanka Kozáková a její  2. C
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Ekotým ZŠ Pečky
I v těchto dnech se se členy Ekotýmu vir-

tuálně scházíme v kurzu Google classroom. 
Chceme podpořit a nadchnout všechny pro 
nošení roušek, není to žádná ostuda a dělá-
me to přeci jeden pro druhého.

Kateřina Čiháková, 
koordinátorka Ekotýmu ZŠ Pečky

Výuka přírodopisu a chemie na dálku
Už přes měsíc se s dětmi učíme a komu-

nikujeme přes mobilní telefony, počítače, 
notebooky a tablety. To, že to nebude jedno-
duché nám bylo hned jasné, ale záhy jsme 
se vším hezky poprali a jde nám práce hez-
ky od ruky. Pro mě to byla od začátku vý-
zva, jak děti pro téma ještě více nadchnout 
a sama se každým dnem musím zlepšovat 
v práci a znalostech v oblasti IT. Abychom 
se nenudili, tak do úkolů leckdy zapojuji 

Online výuka ve IV. A

Situace, která nás potkala, mě donutila 
změnit způsob výuky. V tu chvíli, kdy jsem 
zjistila, že toto období pravděpodobně ne-
bude trvat pouhé dva týdny, jsem si kladla 
otázku „jak pomoci dětem a rodičům“? Díky 
ochotě pana Taxe, který se pohybuje v ob-
lasti IT, jsem se rozhodla pro program Zoom.

Velice mile mě překvapilo, že se pro plá-
novanou online výuku nakonec rozhodlo 
osmnáct rodičů. Původně jsem měla klad-
nou odezvu od pouhých jedenácti. Všem se 
podařilo sehnat základní vybavení, prokou-
sat se stahováním programu a přihlašová-
ním. Velkou oporou nám byl již zmiňovaný 
tatínek, který nejenže zjednodušil přihlašo-
vání, ale pomáhal jak mně, tak i ostatním 
rodičům se zvládáním technických problé-
mů, které se objevily. Patří mu právem po-
děkování.

Konečně se nám podařilo spojení a já se 
mohla s dětmi vidět i komunikovat. Ten po-
cit byl velmi silný. Byla patrná radost všech 
zúčastněných (dětí, rodičů i má). Do dneš-
ních dnů se nám podařilo vychytat pár dal-
ších technických problémů a vytvořit pravi-
delnou výuku. 

Setkáváme se pravidelně od 8:15 do 11:25 
(děti mají samozřejmě i přestávky, kdy ko-
munikují mezi sebou a občas výuku protáh-
neme, protože si ještě povídáme). Pozitivní 
ohlasy na výuku mám i od rodičů. Pátek 
máme vyčleněný na doučování nebo na in-
dividuálnější výuku.

Zajímá vás, jak vše funguje? Okolo 8:15 
otevřu učebnu. Děti se tam přihlásí naším 
heslem a začínají si spolu povídat. Často 
nám ukazují domácí mazlíčky, sourozence, 
obrázky, knížky a hitem je malování na PC.

V 8:30 začínáme s výukou. Na začátku se 
přivítáme, zjistíme, jestli jsme všichni. Po-
kud je něco důležitého, co si chceme sdělit 
a mají to slyšet úplně všichni, je na to ten 
pravý čas.

Po úvodu se vrháme do tajů českého jazy-
ka, různými formami opakujeme učivo nebo 
se učíme něco nového. Někdy dávají úkoly, 
hádanky, indicie i sami žáci. Při výuce vy-
užívám online učebnice, různé výukové 
stránky i krátká videa. 

Po českém jazyce a přestávce probíhá 
matematika. Do výuky si zařazujeme TV 
chvilky. Poslední hodinou bývá dvakrát týd-
ně vlastivěda, jednou přírodověda a anglič-
tina. S tou se do výuky zapojily též kolegyně 
vyučující anglický jazyk.

Dalším zpestřením, které využíváme je 
skupinová práce. Děti program rozdělí do 
náhodných skupin (vždy je pro ně překva-
pení, s kým budou), ve kterých se přesunou 
do virtuální místnosti. Zde společně řeší za-
danou práci. Já si je navštěvuji a sleduji, jak 
pracují.

Snažím se o interaktivní práci a střídání 
činností. O krátká oddychová vytržení se 
nám také postarají „seknutý“ počítač, touha 
mladšího zvídavého sourozence být s námi, 
anebo na někoho znenadání skočí domácí 
mazlíček, který si žádá pozornost. Občas 
slyšíme běžné domácí dění, jako je nakle-
pávání řízků, které se připravují u někoho 
k obědu. Jednou byly technické problémy 
na mé straně a děti mi hned volaly: „Paní 
učitelko - vy jste zaseklá.“ To vše je také sou-
částí online výuky.

Tuto formu výuky zvládá většina dětí, ale 
některé mají problém s pozorností. Práce 
je mnohem pomalejší než jsme zvyklí. Děti 
musí více zapojit svou vůli a píli. Existuje 
velké lákadlo, svést svou nepozornost na 
technické problémy.

Co závěrem? Jsem velice ráda, že jsem 
se pro výuku touto formou rozhodla. Vím, 
že není ideální. Velice se těším do naší sku-
tečné třídy plné dětí, ale v daný okamžik ji 
považuji za nejlepší řešení. Děkuji rodičům, 

prarodičům, zkrátka všem, jimž není vzdělá-
ní lhostejné, za snahu dětem i nám pomáhat 
pokračovat v naší práci.

Hodně zdraví a pozitivní energie všem,
Alena Pechová

i příbuzné dětí, například v úkolu „Přítel na 
telefonu“ mají zavolat babičce nebo dědovi 
a zjistit, co že to byly sirníky a kysličníky. 
Ano, dnes už tyto názvy děti neznají, použí-
vají se názvy sulfidy a oxidy. Jsem ráda, že 
se děti s prarodiči nad chemií i nasmějí, kdo 
by to do chemie kdy řekl, že…
 Mgr. Kateřina Čiháková, 

učitelka přírodopisu a chemie
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Mezinárodní dny měsíce 
dubna na ZŠ Pečky

Tento měsíc jsme se věnovali hned několika zajímavým 
mezinárodním dnům – je jich mnoho, ale my jsme vybrali 
tyto: 7. dubna Den zdraví, 22. dubna Den Země a 27. dubna 
Den tapírů.

Na Den zdraví si měly děti udělat zdravou svačinku a po-
slat fotografii, věřte, že se mi sbíhaly sliny. A napsat, co dě-
lají pro své zdraví. Jsem ráda, že mezi sporty a jídlem se 
objevil i smích a rodina, to je pro naše zdraví jedno z nejdů-
ležitějších záležitostí.

Den Země na naší škole již pravidelně slavíme a tento rok 
jsme ho oslavili sice trochu jinak, ale i tak jsme si nezapo-
mněli připomenout, jak je důležité dělat dobré věci pro naši 
planetu. Děti vyráběly koláže na téma: Co pro mě znamená 
Den Země?

A Den tapírů je sice docela neobvyklý a neznámý mezi-
národní den, ale proč ho neoslavit? 17. 4. se v Zoo Praha 

narodilo mládě tapíra čabrakového a 27. 4. byl pokřtěn 
jménem Morse, a to právě proto, že na tento den připa-
dá jak Den Morseovy abecedy, tak Světový den tapírů. 
Přestože tapíři jsou velmi podobní prasatům, tak se 
nenechte mýlit, patří mezi lichokopytníky.

Mgr. Kateřina Čiháková, 
koordinátorka environmentální výchovy
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Budiž květen
Lidové rčení „máj půjdeme v háj“ 

v dnešním čase koronakrize získalo krásné 
aktuální vyznění, ač skeptici mezi námi při 
pohledu na ekonomické ukazatele dodáva-
jí „spíš do háje“, ale nenechejme se přivést 
k trudomyslnosti právě v tomto měsíci, kte-
rý patří nejvíc lásce. Čeští romantici v čele 
s Karlem Hynkem Máchou za to mohou jen 
zdánlivě, protože tradice polibku pod roz-
kvetlým stromem, která má mileneckým 
párům zaručit plodnost, spadá hluboko do 
pohanských dob, tzv. římská Floralia se sla-
vila 1. května od nepaměti, což znamená, 
že nikdo si nepamatuje od kdy. Ve druhé 
polovině dvacátého století k tomu přibyly 
„slavné májové dny“, ty zas měly oživovat 
paměť, ale bylo to s tím oživováním trochu 
na levačku, slavné dny byly dlouhá deseti-
letí notně dezinterpretované a lidská paměť 
tedy ohýbaná, takže jsme třeba nejprve sla-
vili Osmý, pak Devátý a dnes opět Osmý 
květen jako den porážky nacismu. Nemlu-
vě o Svátku práce, který se podařilo sou-
druhům především zhnusit. Sotvakdo pak 
bohužel dnes vzpomene na Mezinárodní 
den svobody tisku, což je velká škoda, zají-
mavé by bylo zjistit, jestli někdo ještě slaví 
Den slunce. Je to totiž pěkná shoda i ana-
logie, když oba svátky patří do téhož dne 
(3. května), neboť oboje má co do činění se 
světlem, prosvětlováním a osvícením. Ale 
kdybychom to třeba s tím slavením přehna-
li, již 4. května si můžeme na sv. Floriána, 
tedy den hasičů, dát studenou sprchu. Mi-
mochodem, všimli jste si, že už jim neříká-
me „požárníci“? Vše se mění! Starší z nás, 
kteří jsme vyrůstali na venkově, si možná 
vybavujeme „chodníčky lásky“, kdy chlap-
ci před stavěním májky také vysypávali 
cestu k bydlišti své milé barevnými obláz-
ky, pískem a pilinami, dodnes z toho někde 
zbyla alespoň velká bílá srdce malovaná 
vápnem na silnici před milenčiným obyd-
lím. Ovšem, v současnosti se kde co přesou-
vá do virtuálního prostředí, takže vyznání 
lásky lze častěji spatřit na zdech či účtech 
sociálních sítí. Opravdu, vše se mění, ale 
řečeno s Viktorem Hugem: „Jen ty nám 
zůstáváš, ó lásko“. Tož, ať ji neztrácíme ani 
v tom letošním máji!

Aquarius

www.jidlodom.cz
Ušetřete čas a peníze.

Objednávejte z domova, PC, mobilu.
Kvalitní zdravá jídla české i mezinárodní kuchyně.

U našich jídel dbáme na kvalitu a 
čerstvost surovin.

Objednávejte na 

české i mezinárodní kuchyně.

Objednávejte na 

Je libo oběd, večeři, či 
celodenní jídlo bez 

námahy a za babku? 
Vyberte si i z naší široké 

nabídky nápojů a 
doplňkového sortimentu 

(cukrovinky, čaje, kávy 
apod.)

- Rozstřílený španělský ptáček
- Králík na česneku/smetaně
- Kachní pečené stehno se zelím
- Smažený řízek vepřový/kuřecí
- Gyros kuřecí/vepřový
- Zabijačkový guláš 
- Treska/pstruh na másle
- Brokolice se sýrem
- Zeleninová směs na másle 
- Žemlovka/Buchtičky se šodó
- Kynuté ovocné knedlíky

Malá ochutnávka z naší nabídky:

www.jidlodom.czwww.jidlodom.cz
Kvalitní

PROdEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, dominant 
všechny barvy, slepičky Green Shell - typu Arakauna 

a dark Shell - typu Maraska. 
Stáří 15 - 19 týdnů. Cena 169,- - 219,- Kč/ks.  

Prodej: 4. 6. 2020 
Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55 h                                                                                                         

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky 
Informace: Po - Pá  9:00 - 16:00 / tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

• Koupím motocykl JAWA ČZ: 
kývačka, panelka, pérák, pionýr, 
stadion apod. Možno s SPZ i bez. 
Také díly a vraky. Děkuji za vaše 
nabídky. Tel.: 777 589 258

• Sháním ke koupi ŘAdOVOU 
GARÁŽ v Pečkách, prosím volej-
te na tel.: 724 542 731

• Je ruční pletení Vaším koníč-
kem? Pak volejte: 720 165 854

• Vykoupím staré knižní pozů-
stalosti, sbírky starých pohledů 
a pošt. známek, staré fotografie 
apod. Tel.: 731 489 630   

ŘÁdKOVÁ INZERCE


