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Petr Břetenář

Za obsahovou správnost a původnost 
příspěvku odpovídá autor. Redakce si 
vyhrazuje právo opravit zjištěné fak-
tické chyby, zkrátit a stylisticky upra-
vit příspěvky, popř. je doplnit fotogra-
fiemi jiných autorů. Větší úpravy prove-
deme po dohodě s autory. Nevyžádané 
příspěvky se nevracejí. Neoznačené pří-
spěvky zpracovány redakcí.

Příspěvky můžete zasílat nebo zanést 
na adresu redakce Dvory 3, 288 02 Dvo-
ry, na flash disku nebo CD (doc, rtf, xls, 
jpg, tif, svg, pdf), případně na e-mail: 
zpravodaj@dvoryunymburka.cz

Cena: zdarma
MK ČR E 22130

Knihy Františka Formánka

k zakoupení na Obecním úřadě

Velelibský kostel 
v proměnách času

 280,- Kč

Pohled do historie
Dvory, Veleliby a Zdonín

 329,- Kč

Rozesílání SMS zpráv

☑ Souhlasím se zpracováním osobních údajů obcí Dvory pro 
potřeby zasílání SMS zpráv občanům.

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

Podpis

✂

Informační SMS pro občany zdarma
Nepromeškejte již žádné plánované kulturní a důležité událos'  v obci (např. ples, divadlo, 
sportovní utkání nebo odstávky dodávky pitné vody, elektrické energie), přihlašte se po-
mocí přiloženého souhlasu, lísteček stačí vhodit do poštovní schránky Obecního úřadu.

Úřední hodiny
platné od 1. 4. 2021 po zbytek roku

pondělí 08.00 - 14.00 hod

17.30 - 19.00 hod

středa 08.00 - 14.00 hod 

polední přestávka 11.15 - 11.45 hod

Obec i na Facebooku
Nahlédněte a sledujte o!iciální facebookové stránky obce, najdete je 

na níže uvedeném odkazu:
https://www.facebook.com/Obec-Dvory-Veleliby-100497805011795/

?epa=SEARCH_BOX
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Očkování proti

Covid - 19
Pokud máte problém s regis-

trací na očkování proti Covid 19, 
pomůžeme Vám s ní na obec-
ním úřadě. Vezměte si s sebou 
občanský průkaz a kartičku 
pojišťovny. Ostatní zařídíme.

Sčítání lidu 2021
Sčítání je tradiční součástí statis-

tiky v každé zemi. Na našem úze-
mí se koná už od roku 1869. Pro-
bíhá každých 10 let, stejně jako ve 
většině ostatních zemí. Díky tomu 
výsledky umožňují srovnání sou-
časného stavu naší země s minu-
lostí i se zbytkem světa. Význam 
sčítání je naprosto zásadní i pro 
naši budoucnost. Výsledky ovlivňu-
jí činnost veřejné správy, podnika-
telské záměry i směřování aktivit 
výzkumných či vědeckých praco-
višť. V konečném důsledku ovlivňují 
život každého z nás. Poskytují obrá-
zek o ekonomické činnosti obyvatel 
a ve spojení s údaji o vzdělání, byd-
lení či složení domácností umožňu-
jí analyzovat například situaci čer-
stvých absolventů, samoživitelů, 
lidí, kteří ztratili práci před důcho-
dem, pracujících seniorů či lidí 
bez příjmu. Data jsou podkladem 

pro analýzy trhu práce či dopra-
vy v konkrétních lokalitách. Pomá-
hají při tvorbě nových pracovních 
míst, nabídky služeb nebo progra-
mů podpory sociálně slabších. 

Jak se sečíst
Sečíst se lze zcela bezkontaktně 

prostřednictvím internetu, nebo 
pomocí listinného formuláře. Bez-
pečně, jednoduše a bez kontaktu 
se sčítacím komisařem se můžete 
sečíst online od 27. března do 

9. dubna, a to na https://scitani.cz/ 

nebo pomocí mobilní aplikace. Jde 
to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen 
sebe, ale také celou rodinu.

Lis" nné sčítání
Pokud jste se nesečetli online, 

musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit 
listinný formulář. Získáte ho spolu 
s odpovědní obálkou od sčítacího 
komisaře, který se dostaví v pře-
dem oznámeném termínu a vyčká 
na váš příchod před vaším domem. 

Vyzvednout formulář a obálku si 
můžete také sami na kterémkoliv 
kontaktním místě sčítání na vybra-
ných pobočkách České pošty a 
krajských správách Českého statis-
tického úřadu. Vyplněný formulář 
v obálce odevzdáte nejpozději do 
11. 5. na poště nebo ho vhodíte do 
poštovní schránky. Obálka s logem 
Sčítání 2021 má předtištěnou adre-
su a její odeslání je zdarma.

Bezkontaktní výdejní 

místa Z-BOX 
V průběhu dubna se můžeme těšit 

na umístění bezkontaktního výdej-
ního místa Zásilkovny, tzv. Z-BOXU. 
Ten bude umístěn u obecního úřa-
du. Jak probíhá vyzvednutí zásilky 
v Z-BOXu? Nakupíte v e-shopu, kte-
rý spolupracuje se Zásilkovnou. V 
košíku zvolte doručení na výdejní 
místo a ze seznamu vyberte Z-BOX 
v okolí. Vyčkejte na informaci, že 
řidič doručil zásilku do zvoleného 
Z-BOXu. Zásilku si můžete vyzved-
nout kdykoliv, většina Z-BOXů fun-
guje 24 hodin sedm dní v týdnu. 
Čas na vyzvednutí máte tři dny od 
doručení. Poté se zásilka vrací zpět 
odesílateli. Ještě 24 hodin před 
vrácením obdržíte SMS o poslední 
šanci k vyzvednutí. Záměr Zásilkov-
ny je, aby si zákazníci zásilky vyzve-
dávali co možná nejdříve a uvolnili 
tak schránky pro další zájemce.

Odpad na hřbitově
Je zakázáno ukládat veškerý 

odpad mimo černý kontejner na 
směsný komunální odpad. Odpad 
pocházející ze hřbitova není možné 
třídit z důvodu vysokého množství 
nežádoucích surovin (např.: zbytky 
vosku, drátky či plast na věncích).

Hlášení poruch kanalizačních čerpadel
Vážení spoluobčané, 

žádáme vás o včasné hlášení poruch kanalizačních čerpadel. Pokud 
vám vypadne jakýkoliv jistící prvek v rozvaděči od kanalizace, svítí čer-
vená kontrolka nebo je jímka plná, tak to značí, že s čerpadlem není 
něco v pořádku. Nesnažte se jakýmkoliv způsobem o opravu a nepro-
dleně nás kontaktujte na níže uvedených číslech. Opětovné nahození 
jističe bez předchozí odborné prohlídky čerpadla může zapříčinit dal-
ší větší závadu. Náklady za opravu mohou být následně vymáhány po 
osobě, která tento neodborný zásah učinila.

Pracovní dny, víkendy, svátky - p. Prášil - 725 918 711

Pracovní dny - Obecní úřad - 325 531 000

Venčení psů
Apeluji na majitele psů, aby si 

uklízeli exkrementy svých mazlíčků 
na všech veřejných prostranstvích. 
Každodenní čištění sekaček zašpi-
něných od těchto „dárků” obecní-
mi údržbáři nebo mytí bot učitelka-
mi v mateřské školce nepatří mezi 
radostné záležitosti těchto pracov-
níků. Berte prosím ohled na ostatní 
a nepřehlížejte to. Děkuji

Aleš Břetenář
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Obec Dvory je členem Místní 
akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. 
nyní se pracuje na nové regionál-
ní rozvojové strategii na obdo-
bí do roku 2030. Na webu obce 
byla možnost  o vyplnění krátkého 
dotazníku ohledně spokojenosti žití 
v regionu a o možnostech zlepšení. 
Prostřednictvím této skupiny 
jsme například opravili v loňském 
roce chodník u obchodu a před 
školou. Tato skupina se také podílí 
na zlepšení financování a výuky v 
regionálním školství. Aktuálně spo-
lupracujeme na projektu venkovní 
učebny pro naší školu. Co je to tedy 
za organizaci? Pojďme si to v člán-
ku osvětlit. 

Místní akční skupina (dále MAS) 
je společenstvím občanů, nezis-
kových organizací, soukromé pod-
nikatelské sféry a veřejné sprá-
vy (obcí, svazků obcí a institucí 
veřejné moci), které spolupracu-
je na rozvoji venkova, zemědělství 
a získávání finanční podpory z EU 
a z národních programů, pro svůj 
region. Z principu je neziskovou 
organizací nezávislou na politic-
kém rozhodování. Základním cílem 
MAS je zlepšování kvality života 
a životního prostředí ve venkov-
ských oblastech. Jedním z nástrojů 

je také aktivní získávání a rozdělo-
vání dotačních prostředků. Aktivity 
místních akční skupin a činnost KS 
MAS je finančně podporována kra-
jem. Ve Středočeském kraji najde-
me více jak 30 akčních skupin.

Jednou z nich je i Místní akční sku-
pina SVATOJIŘSKÝ LES. Jde o spolek, 
který vznikl v dubnu roku 2006 a 
v současné době má 50 členů. Posta-
vení MAS mezi ostatními neziskový-
mi organizacemi je zcela unikátní. 
Zahrnuje v sobě zkušenost veřejné-
ho i soukromého sektoru, podnika-
telských i neziskových subjektů. Od 
roku 2009 se MAS podílí na imple-
mentaci Programu rozvoje venkova 
ČR metodou LEADER. Prostřednic-
tvím tohoto programu bylo v letech 
2009 až 2014 dotačně podpořeno 
94 projektů ve výši dotace přesahu-
jící částku 32 milionů Kč. Mimo Pro-
gramu rozvoje venkova ČR se MAS 
věnuje realizaci vlastních projektů z 
různých dotačních zdrojů, dotační-
mu poradenství, propagaci aktivit 
cestovního ruchu, pořádání kultur-
ních a vzdělávacích akcí, podpoře 
regionálních produktů a strategic-
kému plánování na úrovni obcí. 

Kde působíme? Území MAS se 
nachází v severovýchodní čás-
ti Středočeského kraje. Na území 

MAS Svatojiřský les se nachází cel-
kem 32 obcí, které z většiny tvo-
ří Region Taxis Bohemia - dobro-
volný svazek obcí (pro programové 
období EU 2021 až 2027 ještě obce 
Chleby, Čilec a Žerčice). Region tvo-
ří významnou část polabské nížiny 
přecházející do pahorkatiny loučeň-
ského a lipeňského hřbetu. Domi-
nantou území jsou rozsáhlé lesní 
komplexy, kde jsou všechny před-
poklady pro cykloturistiku a pěší 
turistiky. Naleznete zde naučnou 
přírodní stezku, rybníky a zkrátka 
nepřijdou ani milovníci historie.

Proč vlastně vznikají MAS? 
Nestačí stávající struktura 
krajů, obcí s rozšířenou 
působnos�  či mikroregionů?

Na rozdíl od výše jmenovaných 
orgánů veřejné správy jsou míst-
ní akční skupiny tvořeny veřejným, 
soukromým a neziskovým sek-
torem současně. V rozhodujících 
orgánech MAS musí mít navíc sou-
kromý a neziskový sektor dohro-
mady nadpoloviční většinu hlasů a 
zároveň žádná ze zájmových skupin 
nesmí mít při rozhodování převahu. 
Díky těmto principům mohou MAS 
přímo reagovat na problémy všech 
subjektů působících na venkově.

Co je to princip bo! om-up 

(zdola-nahoru)?

Metoda LEADER je založena na 
principu zdola-nahoru. Veškeré 
náměty a projekty by měly vychá-
zet z myšlenek a podnětů míst-
ních venkovských subjektů a obča-
nů, tedy zdola, nikoliv být direk-
tivně řízeny krajskou, státní nebo 
evropskou politickou mocí sho-
ra. Čím více subjektů je v regionu 
zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů 
a také pro transparentnost půso-
bení MAS.

Účast v každém dotačním progra-
mu je pro MAS vždy jen dočasná, 

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES
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a ačkoliv většinou pokrývá režijní 
náklady MAS, spojené s adminis-
trací daného programu, nezajišťuje 
finanční zabezpečení MAS dlouho-
době. Navíc i tak vznikají s realizací 
programu tzv. neuznatelné nákla-
dy, které nemohou být financová-
ny z dotací a MAS je musí hradit ze 
svých prostředků. Má-li být práce 
MAS dlouhodobě udržitelná, musí 
si každá MAS vytvořit vlastní kapi-
tál a také zdroj vlastních příjmů. 
Tyto příjmy pak MAS může využít 
k přípravě a realizaci vlastních pro-

jektů i v rámci jiných dotačních 
programů než je LEADER. Na využi-
tí finančních prostředků získaných 
formou členských příspěvků lze 
dohlížet v rámci kontrolních orgá-
nů MAS.

Členství v MAS vytváří možnost 
spoluvytvářet prostor pro komu-
nikaci, výměnu názorů a spoluprá-
ci, možnost spoluvytvářet strategii 
rozvoje území a zohlednit v ní i své 
požadavky, možnost podílet se na 
směřování rozvoje vašeho regionu, 
možnost navázat spolupráci s jiný-

mi subjekty (obcemi, podnikateli a 
spolky v regionu), možnost zapo-
jit se do sektorové i mezigenerační 
spolupráce, možnost rozvíjet spole-
čenský a komunitní život v regionu, 
v případě úspěšné strategie spo-
lurozhodovat osobně o rozdělová-
ní finančních prostředků a podílet 
se na kontrole využívání dotačních 
prostředků v regionu – být součás-
tí veřejné kontroly.

Lucie Kopalová

Zdroj: http://www.svatojirskyles-

mas.cz/

Obec Dvory a FCC Česká republika s.r.o. pořádají mobilní sběr 
nebezpečných odpadů pro obec Dvory

dne 8. května 2021 (sobota)
 Mobilní sběrna bude přistavena:

 od do  místo

 8:00 9:00  Dvory – sběrný dvůr

 9:30 10:00  Veleliby – sběrné místo u stanoviště separace

Společně se sběrem nebezpečného odpadu budou na sběrných místech přistaveny 

po celý víkend i kontejnery na velkoobjemový odpad.

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. 
Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně 
u sběrného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt!!! 

Co bude předmětem sběru:
• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry 
• použité olejové a palivové filtry
• použité fritovací oleje v těsnících obalech 
• barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod. 
• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii 
• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod. 
• neupotřebená léčiva
• fotochemikálie
• elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie …)
• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky

 a odpady s obsahem azbestu - eternit apod.!!!!!

FCC Česká republika s.r.o.
Ďáblická 791 / 89 182 00 Praha 8 Tel.: 283 061 301
Fax: 283 911 110 www.fcc-group.cz

INFORMACE
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ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Z naší mateřinky
Kalendářní rok 2021 začal pro 

děti a paní učitelky z mateřské ško-
ly optimisticky, plnou školkou natě-
šených dětí. Vzhledem k epidemi-
ologické situaci se nemohly v MŠ 
konat žádné kulturní, školní ani 
veřejné akce. Všechny plánované 
akce probíhaly tudíž pouze v pro-
středí naší mateřské školy. I přesto 
si zde děti pobyt  společně užívaly.

Měsíc leden byl zahájen přícho-
dem svátku Tří králů a ukončil tak 
předešlé vánoční období. V rám-
ci vedení dětí k dodržování lido-
vých tradic si děti vyrobily králov-
ské koruny a naučily se zpívat kole-
du „My tři králové“.

tečnit na veřejnosti, proto byl pojat 
jako doplňující projekt naší vzdělá-
vací nabídky. Dětem byla nejpr-
ve vysvětlena tato tradice s jejími 
zvyky. Děti si vyrobily škrabošky, 
obrázek klauna a masopustní vese-
lí zakončily tanečním rejem masek 
v tělocvičně. Proběhlo několik sou-
těží družstev i jednotlivců. Celý pro-
jekt probíhal v radostné atmosféře 
všech zúčastněných.

V měsíci únoru nám všem příroda 
nadělila bohatou sněhovou nadíl-
ku, která potěšila především děti, 
a toho bylo třeba využít. V rám-
ci vycházek si děti konečně moh-
ly užít vše, co k zimě patří. Jako 
např. koulování, stavění sněhulá-
ka, pozorování stop zvířat ve sně-
hu a v neposlední řadě klouzačky 
na místním kalu a bobování v are-
álu střelnice. 

Měsíc březen začal pro naše děti 
jarními prázdninami, které bohužel  
pro všechny z nás dále pokračovaly 
nepříznivým stavem pandemie a to 
uzavřením MŠ.

Vzhledem k nepříznivé epidemi-
ologické situaci vláda ČR dne 26. 
února 2021 přijala krizové opatření 
č. 200, kterým se nad rámec dosa-
vadních opatření zakázala osobní 
přítomnost dětí v mateřské škole.
Mateřská škola byla povinna posky-
tovat v souladu s ustanovením 
paragrafu 184a školského zákona 
distanční vzdělávání dětem plnícím 
povinné předškolní vzdělávání.

Z tohoto důvodu přešla od 8. 3. 
2021 prezenční výuka předškolních 
dětí na výuku distančním způso-
bem. Dětem jsou posílány po tele-
fonické domluvě s rodiči vzdělávací 
úkoly jednotlivých týdenních témat 
na e-mail rodičů.

Blíží se období zápisů do mateř-
ských škol a s ohledem na aktu-
ální vývoj pandemie lze předpo-
kládat, že ani letos nebudou moci 
zápisy proběhnout způsobem, na 
jaký jsme byli dlouhou dobu před 

Podle Školního vzdělávacího pro-
gramu „Náš barevný svět“ se děti 
průběžně vzdělávaly podle týden-
ních témat např. „Paní zima kralu-
je“, „K zimě patří sněhulák“, „Na 
brusličkách, na lyžičkách“. 

V polovině měsíce jsme se opě-
tovně zapojili do projektu preven-
tivního vyšetření zraku dětí “Kou-
kají na nás správně?“, který naší 
školce nabídla společnost Prima-
Vizus, o.p.s. Toto vyšetření má za 
úkol odhalit případné oční vady 
u dětí. Většina rodičů našich dětí 
tuto nabídku se zájmem využila.

K zimě patří již tradičně osla-
va masopustu, který se vzhledem 
k současné situaci nemohl usku-
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Vzhledem k aktuálním mimořád-
ným opatřením lze předpokládat, 
že zápis do 1. ročníku na naší škole 
proběhne distanční formou, tj. bez 
osobní účasti dětí a rodičů přímo 
ve škole. O jakékoliv další případné 
změně formy zápisu budete včas 
informováni. Sledujte tedy prosím 
web www.zsmsdvory.cz. 
Zápisové dokumenty je nutné doru-
čit do školy těmito způsoby:

- osobní podání ve škole do ředi-
telny školy od 19. 4. - 23. 4. 2021 
v době od 14.00 do 15.00 h.

- osobní podání (vhozením do 
poštovní schránky umístěné u vrá-
tek školy)

- do datové schránky (wg4z43)

přijatých žáků na webových strán-
kách školy a na školní nástěnce 
v přízemí budovy školy.

Budete-li žádat o odklad zaháje-
ní povinné školní docházky, je nut-
né dodat:

a) zprávu z vyšetření v pedago-
gicko-psychologické poradně (nebo 
ze SPC)

b) doporučení odborného ošet-
řujícího lékaře k odkladu (stačí i od 
dětského lékaře)

c) žádost o odklad
Nejčastější otázky rodičů k zápisu 
do 1. ročníku:

1. V jakém věku se dítě přihlašu-

je do školy? Povinná školní docház-
ka začíná počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud 
mu není povolen odklad. Dítě, kte-
ré dosáhne šestého roku věku v 
době od 1. září do 30. června pří-
slušného školního roku, může být 
přijato již v tomto školním roce, 
je-li přiměřeně tělesně i dušev-
ně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce. Podmínkou při-
jetí dítěte narozeného v obdo-
bí od září do konce prosince je také 
doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení. Podmínkou 
přijetí dítěte narozeného od led-

- e-mailem s elektronickým pod-
pisem zákonného zástupce

- poštou (rozhodující je datum 
podání na poště)
K zápisu je nutné dodat:

- žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ
- zápisní list
Tyto materiály si můžete stáh-

nout z webových stránek ško-
ly (záložka Ke stažení) nebo si je 
osobně vyzvednout v ředitelně 
školy ve dnech 29. 3., 30. 3. a 31. 3. 
2021 v době od 14.00 do 15.00 h.

Po podání žádostí a případném 
doplnění informací obdržíte regis-
trační číslo přidělené Vašemu dítě-
ti a do 30-ti dnů od podání žádosti 
budou zveřejněna registrační čísla 

vypuknutím pandemie zvyklí. Zápi-
sy k předškolnímu vzdělávání se 
konají dle § 34 školského zákona 
v období od 2. května do 16. květ-
na 2021 a proběhnou i v letošním 
školním roce v souladu s platnými 
právními předpisy (zejména škol-
ský zákon, správní řád a vyhláš-
ka o předškolním vzdělávání), kte-
ré se v otázkách zápisů k předškol-
nímu vzdělávání v uplynulém roce 
nijak nezměnily. V souvislosti s pro-
tiepidemickými opatřeními, která 
tento školní rok v mateřských ško-
lách provázejí, bude však potřebné 
organizaci přizpůsobit tak, aby byla 
zaručena bezpečnost dětí i dospě-

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ ve Dvorech

lých, respektovány individuální 
možnosti a omezení jednotlivých 
účastníků a zároveň splněny všech-
ny zákonné povinnosti. Vzhledem 
k tomu, že nelze předvídat, jaká 
budou platit mimořádná opatře-
ní v době konání zápisů, je pro nás 
důležité nastavit organizaci zápisu 
tak, aby umožňovala distanční prů-
běh od začátku do konce a zároveň 
vycházela vstříc individuálním pod-
mínkám jednotlivých rodin. 

Žádost mohou zákonní zástupci 
doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,
− e-mailem s elektronickým pod-

pisem zákonného zástupce, 

− poštou (rozhodující je datum 
podání na poštu), 

− osobním podáním ve škole
Žádost bude moci zákonný 

zastupce podat i prostřednictvím 
jiných technických prostředků, než 
jsou výše uvedené. Prosíme o prů-
běžné sledování webových stránek, 
kde najdete zpřesněné konkrét-
ní informace k zápisu do mateřské 
školy (http://www.zsmsdvory.cz/
aktuality-z-materske-skoly/).

Přejeme všem v této nelehké 
době především pevné zdraví.

Lenka Pácalová a Božena 

Soukalová, učitelky MŠ

ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Nová a rozšířená 

výuka informatiky
V „nové životní situaci“, ve kte-

ré jsme se náhle všichni ocitli, jsme 
postupem času zjistili, že moderní 
technologie a digitální gramotnost 
jsou důležité nejen ke vzdělávání, 
ale i k osobnímu životu a dalšímu 
profesnímu uplatnění.

A tak do škol přichází „revoluce“ 
v informatice. Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy (dále 
jen MŠMT) připravilo změnu, jak se 
bude na školách nově učit informa-
tika. Dosud to byla spíše jen práce 
s počítačem a základy digitální gra-
motnosti. Už nepůjde jen o Word a 
Excel, které si školy mohou rozložit 
i do jiných předmětů. Nově se mají 
žáci naučit pracovat s daty, zvládat 
algoritmizaci (přesný postup, kte-
rý se používá při tvorbě programu 
pro počítač, jehož prostřednictvím 
lze řešit nějaký konkrétní problém), 
programování.

Zásadní změnou je výrazné navý-
šení počtu hodin. Novým způso-
bem se informatika začne vyučovat 
na všech základních školách nejpoz-
ději od 1. září 2023, a to ve všech 

ročnících prvního stupně, a nejpoz-
ději od 1. září 2024 ve všech roč-
nících druhého stupně. Hodinová 
dotace se změní z jedné hodiny na 
prvním a na druhém stupni na dvě 
a čtyři hodiny. Doposud to bylo po 
jedné hodině, což je málo. Ale nejde 
jen o navýšení počtu hodin, ale také 
hlavně ke změně obsahu učiva. Klí-
čovým krokem ke změně v oblasti 
informatiky ve školách je dokument 
zvaný Rámcový vzdělávací pro-
gram pro základní vzdělávání (dále 
RVP ZV). Ten původní ministerstvo 
školství zrevidovalo a zmodernizo-
valo tak, aby „odpovídal dynami-
ce a potřebám 21. století. Dosavad-
ní vzdělávací oblast s názvem Infor-
mační a komunikační technologie 
byla s novým programem zrušena, 
protože, jak vysvětlilo MŠMT, vzhle-
dem k tomu, co vše už dnes digitál-
ní technologie ovlivňují, není pod-
le něj možné dále rozvíjet koncept 
„izolované vzdělávací oblasti, kte-
rá poskytuje servis ostatním vzdě-
lávacím oblastem“, jak tomu bylo 
dosud. Místo toho přibyla nově prá-
vě zmíněná vzdělávací oblast Infor-
matika a také klíčová kompetence – 
digitální gramotnost. 

Celá oblast nové Informatiky se 
dělí na čtyři oblasti: 1. data a mode-
lování, 2. algoritmizace a progra-
mování, 3. informační systémy a 
4.digitální technologie. Kdo dopo-
sud informatiku učil tak určitě vidí, 
že oproti stávajícímu obsahu je to 
velká změna. Zejména oblast týka-
jící se algoritmizace a programová-
ní doposud nebyla v RVP zmíněna 
vůbec. Nově by tedy vyučující měli 
v hodinách kromě základů uživa-
telských dovedností pro práci se 
zařízeními a aplikacemi klást důraz 
také na informatické myšlení. Žáci 
by se měli učit pracovat s informa-
cemi, měli by umět analyzovat pro-
blém a hledat funkční řešení. Vedle 
porozumění principům digitálních 
technologií bude podstatné také 
jejich bezpečné a etické využívání 
a týmová práce.

Dovolím si citovat z Revize RVP, 
kde je popsáno hlavní zaměře-
ní oblasti Informatika: „Vzděláva-
cí oblast Informatika se zaměřuje 
především na rozvoj informatické-
ho myšlení a na porozumění základ-
ním principům digitálních technolo-
gií. Je založena na aktivních činnos-

na do konce června je doporučující 
vyjádření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře, která 
k žádosti přiloží zákonný zástupce.

2. Kdo musí dítě přihlásit do ško-

ly? Zákonný zástupce. Na požádání 
se prokáže občanským průkazem.

3. Může dítě přihlásit i jiná oso-

ba, např. babička? Zákonný zástup-
ce může podat žádost škole i pro-
střednictvím další osoby pověřené 
plnou mocí.

4. Co dělat, pokud dítě není zralé 

do školy? Zákonný zástupce požádá 
písemně v době zápisu školu o 
odklad. Žádost musí být doložena 
posouzením pedagogicko-psycho-
logické poradny a také posouzením 
odborného lékaře nebo klinické-

ho psychologa. Je vhodné, pokud 
požadované dokumenty jsou k dis-
pozici již v době konání zápisu a 
rodiče je v tento den dodají společ-
ně se žádostí o odklad do školy. 

5. Do které školy dítě přihlásit? 

Zákon stanoví, že přednostně jsou 
do dané školy přijímány děti s mís-
tem trvalého pobytu v příslušném 
školském obvodu spádové školy. 
Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro 
přijímání žáků.  Rodiče si mohou s 
dítětem vybrat školu podle svého 
uvážení.

Vydané rozhodnutí nabývá práv-
ní moci po 15 dnech. Zákonný 
zástupce má právo podat odvolání 
ke krajskému úřadu Středočeského 
kraje. Toto odvolání podá písem-

ně řediteli školy a jeho prostřed-
nictvím bude odesláno krajskému 
úřadu.

6. Pokud je mé dítě přijaté na 

vybranou školu i spádovou (podá-

ny dvě žádosti)? Pokud ředitel spá-
dové školy rozhodl o přijetí a totéž 
se stane po zápisu v další škole, kte-
rou si vyberete, Vaše dítě se stává 
žákem obou škol. V praxi to zname-
ná zdvojené nakupování pomůcek, 
vykazování počtů žáků ve školních 
statistikách, personální zajiště-
ní výuky atd. Informujte proto CO 
NEJDŘÍVE školu, do které Vaše dítě 
skutečně nenastoupí, o svém defi-
nitivním rozhodnutí.

Mgr. Pavlína Červinková
učitelka ZŠ Dvory

ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Pokračování na straně 10
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AKTIVITY

Fotohádanky
Současná situace nepřeje 

výletům, na procházky můžeme 
pouze v okolí naší obce, které už 
máme za poslední měsíce důkladně 
prochozené.

Pokud i vám někdy chybí důvod, 
proč vyrazit ven, možná vám přijde 
vhod pár fotografických hádanek, 
které jsme připravily. Na sedmi 
místech ve Velelibech dcerky vyfoti-
ly hračku, prasátko Šestitečníka.

Vaším úkolem je na místa zajít, 
vzít s sebou svou hračku a vyfo-
tografovat ji na stejných místech. 
Své fotografie zasílejte na email 

bciperova@seznam.cz do konce 
května. Všichi úspěšní hledači 
budou odměněni. Odměny zajistí 
obec Dvory prostřednictvím 
sdružení Veleliby 08. Vyhodnocení 
fotohádanky proběhne v dalším 
čísle Dvorsko-Velelibských listů. 
Soutěž je určena pro Velelibské 
i Dvorské děti.

Můžete připojit i pár slov o tom, 
jak se vám procházka líbila, jak se 
jmenuje vaše hračka, případně tip 
na procházku, kterou byste v okolí 
doporučili.

Alžběta, Antonie

 a Barbora Senohrábkovi

1. Fotografie

3. Fotografie

4. Fotografie

2. Fotografie

6. Fotografie5. Fotografie 7. Fotografie
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Fake news, hoax, už 
jste to slyšeli?

Je to už víc jak rok, co svět boju-

je s koronavirem, stejnou dobu 

bojuje také se záměrně šířenými 

lživými informacemi o všem, co s 

koronavirem souvisí. Jak se vyví-

jí situace, vyvíjí se i téma takzva-

ných hoaxů, nebo tzv. Fake news. 

Na jaře dezinformátorům stačila 

samotná existence viru, na začát-

ku druhé vlny už podkopávali vlád-

ní opatření a teď je jejich hlavním 

tématem vakcína. Fake news mají 

s koronavirem společnou nejméně 

jednu věc, a to rizikovou skupinu 

starších lidí, kteří takovým zprá-

vám mohou věřit. 

Fotografie, které údajně dokazují, 
že se při testování do těla člověka 
vpraví nanočip. Články, které tvr-
dí, že za takovým čipováním stojí 
spoluzakladatel společnosti Micro-
soft Bill Gates. Nebo „zaručené“ 
informace o vyvíjené vakcíně, kte-
rá nechrání, ale ubližuje. Takové se 
teď po internetu šíří zprávy, samo-
zřejmě vymyšlené. Témat bylo a je 
však daleko víc. I proto připravi-
la začátkem tohoto roku Univerzi-
ta třetího věku Západočeské uni-
verzity v Plzni na téma fake news 
a koronaviru online přednášku Pře-
mysla Rosůlka z Fakulty filozofic-

ké. Její posluchače s tímto fenomé-
nem seznámil a dal jim několik rad, 
jak falešné zprávy poznat. Celý člá-
nek najdete v odkazu (viz zdroj).

Média, masmédia, ale také sociál-
ní sítě či jen běžně dostupné plaká-
tovací plochy na nás chrlí informa-
ce, ve kterých je obtížné se vyznat. 
V minulosti fungoval zažitý úzus, 
že co je psáno či řečeno, je pravda, 
a bylo důležité jen najít toho, kdo 
říkal celou pravdu a tuto si „neohý-
bal“ podle svých potřeb či cílů. 

Různé konspirace kopírují aktuál-
ní dění. Největším hitem nejen na 
české dezinformační scéně jsou teď 
vakcíny a očkování. Podle expertů 
je to ze dvou důvodů. Za prvé pro-
to, že je to teď aktuální téma, a za 
druhé proto, že je očkování jako 
takové dlouhodobě u tvůrců fake 
news oblíbené.

Odpírači očkování zneužíva-
jí jakoukoli negativní zprávu, kte-
rá se objeví o vakcínách. Je to aktu-
álnější téma v tom, že vakcíny jsou 
v nějakém stadiu vývoje a nastavují 
se strategie očkování pro potřebné 
lidi a ohrožené skupiny lidí. A fun-
guje to jako voda na mlýn pro auto-
ry konspiračních teorií.

Fake news jsou velmi rafinova-
né. Nemůžeme jednoduše říct, že 
jde o nepravdivé, lživé, podvržené 
zprávy. Téměř nikdy nejsou stopro-

tech, při kterých žáci využívají infor-
matické postupy a pojmy. Poskytuje 
prostředky a metody ke zkoumá-
ní řešitelnosti problémů i hledání 
a nalézání jejich optimálních řeše-
ní, ke zpracování dat a jejich inter-
pretaci a na základě řešení praktic-
kých úkolů i poznatky a zkušenost, 
kdy je lepší práci přenechat stroji, 
respektive počítači. Pochopení, jak 
digitální technologie fungují, při-
spívá jednak k porozumění záko-
nitostem digitálního světa, jednak 
k jejich efektivnímu, bezpečnému a 
etickému užívání.“

Samozřejmě jako každá změna 
vyvolá i tato spoustu otázek. Kdo 
bude tuto informatiku učit? Jsou 
na tyto změny školy připraveny? 
Jsou připraveny materiály k výuce? 
Budou vyučující patřičně proškole-
ni? Jsou na to školy vybaveny?

Čeká nás tedy, všechny učitele 
nejednoduchá práce. Pro učitele 
byla připravena metodická podpo-
ra, která obsahuje ucelenou řadu 
učebnic, vzorové učební osnovy, 
metodické příručky, odkazy na ško-
lení a zajímavé akce. Dle MŠMT 
díky náběhovému období pro 

zavedení změn mají školy dostatek 
času na přípravu učitelů, vybave-
ní a úpravu svého školního vzdělá-
vacího programu. Součástí podpo-
ry jsou modelové školní vzdělávací 
programy.

Mgr. Pavlína Červinková, DiS. 
Zdroj: http://www.pedagogicke.

info/2021/01/revize-rvp-zv-
vzdelavaci-oblast.html

http://ipadvetride.cz/nova-
informatika-se-zmeni/

https://www.msmt.cz/msmt-
spustilo-web-na-podporu-moderni-

vyuky-informatiky

centní lží, protože by pak byly snad-
no odhalitelné. Velmi často tedy 
pracují na bázi pravdivé a neprav-
divé části .

Desinformací, které se v souvis-
losti s koronavirem objevují na čes-
ké scéně, je mnoho. Vysoce posta-
vení politici nebo celebrity jim stej-
ně jako americký prezident něko-
likrát uvěřili a pak je šířili dále. 
Obzvláště u politiků byla výsled-
kem zmatená komunikace a nejis-
tota či dokonce zděšení lidí, kteří 
jim naslouchali. 

Při sporu premiéra Babiše s epi-
demiologem Maďarem premiér 
začátkem srpna 2020 řekl, že se 
virus spletl. Koncem srpna vyzýval: 
„Neřešte covid, řešte zahrádkářský 
zákon“. Bylo to velmi nebezpečné, 
stejně jako kritika organizace WHO, 
ačkoliv ta na začátku epidemie sku-
tečně máslo na hlavě měla. Když 
někdo takový jako premiér zlehčuje 
situaci a nevaruje ostatní, pak lidé 
dělají totéž co on. Týká se to i koro-
navirového statistika Ladislava Duš-
ka, jenž v srpnu tvrdil, že koronavi-
rus si show už nezaslouží, a pak tu 
máme také prezidenta republiky, 
který začátkem září kritizoval naří-
zení o nošení roušek, čímž celou 
situaci bagatelizoval. I předseda 
ODS Petr Fiala se nechal slyšet, že 
roušky už ne, a opíral se do nařízení 

ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA, INFORMACE
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ministerstva zdravotnictví v době, 
kdy ministr Vojtěch poslechl přís-
nější epidemiology a roušky naří-
dil, než se opatření zásahem pre-
miéra zase zmírnila.

Stejně jako od politiků se zavá-
dějící misinformace k lidem dostá-
vají prostřednictvím nejrůzněj-
ších osobností. Velkou celebri-
tou se stala genetička Soňa Peko-
vá, která v červnu tvrdila, že za 
půl roku covid zmizí, po ní Jaroslav 
Flegr, kterého začala média expo-
novat s prohlášeními o tisícov-
kách mrtvých. Zpěvačka Lucie Bílá 
nebo zpěvák Janek Ledecký hovo-
řili o zastrašující kampani v polovi-
ně září, kdy už čísla nakažených šla 
nahoru. Opět šlo o neúmyslné mis-
informace, které ovšem měly vel-
ký dopad. Statusy Ledeckého a Bílé 
patřily k nejsdílenějším vůbec.

Dezinformace šíří globálně státy 
s cílem zajištění vlastních geopo-
litických zájmů nebo ti, kteří chtě-
jí diskreditovat oficiální zdroje. Šíří 
se také falešnými účty na sociál-
ních sítích, šíří je trollové, veřejnost 
označovaná pojmem „užiteční idi-
oti“ i jednotlivci. Šíří je konspirační 
teoretici stejně jako insideři vytvá-
ření médii nebo vtipálci, škodiči. 

Troll (čti trol) je v internetovém 
slangu účastník online diskusních 
fór, chatů či blogů, který začíná 
hádky, provokuje čtenáře na inter-
netu a rozsévá neshody tím, že 
zveřejňuje záměrně provokativní, 
urážlivé nebo irelevantní (off-topic) 
příspěvky k citlivým tématům. 
Jeho cílem je vyprovokovat ostatní 
uživatele k emotivní odezvě nebo 
jinak narušit normální, věcnou dis-
kusi a odklonit se od tématu deba-
ty. Činnost trolla bývá v interneto-
vém diskurzu nazývána trollingem 
či trollováním.

Vůbec první dezinformací spo-
jenou s koronavirem zřejmě bylo, 
když čínské úřady tutlaly, že něco 
jako covid-19 vůbec existuje. S dal-

ší přišla TV Zvezda, oficiální kanál 
Ruské federace. Šlo o tvrzení, že 
koronavirus je tajná biologická 
zbraň vlády USA. Další populár-
ní dezinformace, již zveřejnil býva-
lý zaměstnanec izraelských taj-
ných služeb Dany Shoham, hlása-
la, že covid unikl z laboratoře a Čína 
má tajný plán biologických zbraní. 
Následovaly zprávy, že jde o dílo 
financované magnáty Billem Gate-
sem a Georgem Sorosem, ruskou 
teorii citovalo naše Forum24 a ply-
nule přešlo ke zprávám o injekcích 
s vakcínou a čipy, sledování Billem 
Gatesem a sítí 5G.

Na přednáškách bývají senioři 
vždy upozorňováni, že cílem dez-
informací není stranit okatě Rus-
ku nebo Číně, ale vyvolat chaos 
a vštípit lidem myšlenku „něco na 
tom bude“. Někdy jde o politiku, 
ale mnohdy jednoduše o čtenost 
a výnos z reklam na webech.

Nejznámějším českým dezinfor-
mačním webem jsou Parlamentní 
listy. Podobných webů je ale více, 
a ačkoliv jsou dobře zmapované, 
problém nastane, když jejich dezin-
formaci přeberou i seriózní média 
a dodají jí na uvěřitelnosti. Jedním 
z prvních českých hoaxů vůbec byla 
v roce 2012 zpráva „Romové založili 
stranu, pokladník jim zmizel s peně-
zi“. Tehdy ji napsal člověk z Dělnic-
ké strany a řada médií na to sko-
čila. S falešnou zprávou přišly prá-
vě Parlamentní listy, které se za ni 
později pod nátlakem omluvily. Do 
té doby ji ale bez dalšího ověřová-
ní převzaly hlavní seriózní zpravo-
dajské servery. Průzkum Nadačního 
fondu nezávislé žurnalistiky ostatně 
ukázal, že ne všichni lidé umí odli-
šit dezinformační weby například 
od bulváru, když za ně kromě Par-
lamentních listů, Aeronet.cz nebo 
cz.sputniknews.com považovali 
i Blesk nebo sociální síť Facebook.

Ministerstvo vnitra aktuálně 
dělí dezinformace, s nimiž se Češi 

setkávají nejčastěji, do devíti kate-
gorií. „Neschopnost EU, Koronavi-
rus a migrace, Virus jako biologic-
ká zbraň, Alternativní léčba/pre-
vence, Cizí státy zabavují ochranné 
prostředky – tady ale ministerstvo 
nemá úplně pravdu, protože Čína 
v lednu a únoru prostřednictvím 
svých komunit opravdu české 
obchody vykupovala, dále Karan-
téna měst a její dopady, Nucené 
škodlivé očkování, Epidemie je pou-
ze předstíraná a Koronavirus a 5G.

Jak tedy poznat podezřelý medi-
ální obsah a média, které informu-
jí dobře a jsou relevantní? Pode-
zřelé texty v nás vyvolávají emoce, 
například strach, na někoho útočí, 
chybí v nich vyjádření protistrany, 
jsou polarizující ve smyslu Rusko je 
zachránce, nebo EU se potápí. BBC 
definuje zprávy jako založené na 
faktech, pozorovaných nebo ově-
řených novinářem či z ověřených 
nebo důvěryhodných zdrojů. Je to 
jednoduchá definice etické zprávy. 
Zprávy mají podle BBC být nestran-
né, přesné, nezávislé, férové, úpl-
né. V etickém kodexu České televi-
ze se pak hovoří o dvou ověřených 
zdrojích.

Padají i otázky, jak je to s tres-
táním autorů dezinformací. Stej-
ně jako s rozpoznáváním falešných 
zpráv ani toto není snadné, pro-
tože hranice mezi svobodou pro-
jevu a šířením poplašné zprávy je 
tenká. Například za kritické komen-
táře či hoaxy už řada trestů padla, 
známý je třeba případ rasistické-
ho komentování fotografie školá-
ků z Mostu. Ale doložitelnost šíře-
ní dezinformací není někdy vůbec 
jednoduchá.

Lucie Kopalová
Zdroj: https://www.universitas.

cz/aktuality/6460-dezinformace-i-
misinformace-fake-news-a-covid-

maji-stejnou-rizikovou-skupinu 
https://www.bbc.com/news/av/

technology-52477361
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Čalounice  Hana Miškovská 

www.miskovska-calounictvi.cz

email: calounictvi.miskovska@seznam.cz
Dvory 32 tel: 325 000 625

288 02 Nymburk mobil: 603 972 783
Otevírací doba :  po-čt: 9:00 – 18:00
  pá:    13:00 – 18:00

Podlahářství
kompletní servis v oblasti parket a dřevěných podlah

pokládání, broušení a povrchová úprava podlahových krytin

plovoucí podlahy, palubky a vinyl

Elektroinstalace

montáž, údržba a opravy elektrotechnických zařízení a rozvodů

Jaroslav KAREL
Veleliby 46 tel.: 602 148 844
Nymburk 288 02 tel. zázn.: 325 593 491
  fax: 325 593 491

Truhlářství
oprava, úprava, renovace starého, starožitného nábytku, 

hodin a výroba replik
tel.: 602 252 782

e-mail: kralovsky.pavel@seznam.cz
Dřevěný interiér

ul. Purkyňova 649
Nymburk 288 02

www.alarmynymburk.cz
• Alarmy JABLOTRON

• Kamerové systémy

• Automatizace

• Elektroinstalace

• Centrální vysavače MENRED

+420 773 974 001 info@alarmynymburk.cz

výstavby rodinných domů

anhydritové podlahy

obklady a dlažby

zámkové dlažby

stavby plotů

kamenictví

zateplení

fasády

Stavební práce

František Červinka

Potraviny Radovan Fris
Dvory 7, 288 02 Nymburk

Otevírací doba:
po - pá: 6.30 - 17.00

so - ne: 7.00 - 14.00 

tel.: +420 739 330 700

e-mail: fanda.cervinka@seznam.cz

Aluminservis s.r.o.

Servis hliníkových oken a dveří

Lehké opláštění budov

Výměna skel včetně velkoplošných skel

Výměna kování, zámků, pantů

Drobné zámečnické práce

•

•

•

•

•

Martin Říha
Dvory 87

KADEŘNICKÉ Studio 
Bělová Věra

mobil: 731 337 324

www.studiobelova.cz
Všechlapy 203,

Nymburk 28802

Tel: 723 331 769

e-mail:mamservis@seznam.cz

Střechy Piroutek 

- klempířské, pokrývačské
a tesařské práce

- montáž střešních oken

- údržba střech
e-mail: radekpiroutek@email.cz

telefon: 776 061 901


