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Osová Bítýška a místní
část Osová

Celé Česko si v leto-
šním roce připomíná 31.
výročí sametové revolu-
ce. Přestože máme vy-
hlášený nouzový stav a
veškeré oslavy a vzpo-
mínkové akce jím byly
výrazně omezeny, je ne-
zbytně nutné nezapo-
mínat na důležité oka-
mžiky naší novodobé
historie a připomínat si
oběti, které byl polože-
ny ve všech bojích za
svobodu. 

Jako poděkování byly
také v naší obci polože-
ny květiny k Pomníku
padlým v předvečer o-
bou významných pod-
zimních svátků, tedy
28. října a 17. listopadu. 

Během letošních prázdnin byl pod
Třídvorským rybníkem postupně
vybudován altán, který měl zpříjem-
nit procházku, relaxaci a odpočinek
všem, kteří půjdou okolo. Zároveň
se pochopitelně nabízí možnost vyu-
žít ho při akcích naší obce, farnosti
nebo Komunitního centra. 

Je však škoda, že se mezi námi

Oslava státních svátků Blahopřání 
k významnému jubileu
V listopadu letošního roku oslavila v plné svěžesti své 90. naro-
zeniny paní Marie Pospíšilová. Jubilantka se těší dobrému zdra-
ví a každý nový den náležitě vychutnává. Starostka obce Osová
Bítýška poblahopřála a prostřednictvím dcery oslavenkyně pře-
dala kytici a věcný dar. Milá paní Pospíšilová, do dalších let
Vám přejeme hodně zdraví a radosti ze života. Zveřejněno s las-
kavým svolením jubilantky.

Altán
najde někdo, kdo měl čas, chuť i od-
vahu stavbu poničit ještě před jejím
dokončením. Měli bychom si uvědo-
mit důležitou věc- je jenom na nás
všech, jak bude vypadat naše okolí,
prostředí, ve kterém žijeme. 

A týká se to pravdu všech, dospě-
lých, mladých, dokonce i těch 
nejmenších. 

V letošním roce pro-
bíhá oprava kříže na
křižovatce silnic I/37
a II/390. Na rekon-
strukci spolupracuje
Obec Osová Bítýška
s Římskokatolickou
farností Osová
Bítýška a dobrovol-
níci z řad našich o-
bčanů. Bylo nutné
provést odkopání
přebytečné zeminy,
zpevnění základů
kříže, očištění kame-
ne, tmelení prasklin
kamene, restaurování
těla kříže a obsypání
oblázky. Během
příštího roku bude re-
konstrukce kříže do-
končena.  

Oprava kříže na křižovatce 
silnici I/37 a II/390

ZRUŠENO
Z důvodu mimořádných 
opatření proti šíření 
nového koronaviru 
neproběhne v letošním 
roce tradiční průvod 
světýlek.  
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K distanční výuce žáků
.Začátkem školního roku jsme byli
všichni rádi, že se mohli konečně ve
škole potkat žáci se svými kamarády 
a spolužáky i učitelé se svými žáky.

Všichni učitelé měli nachystané 
upravené roční učební plány, které ref-
lektovaly průběh distanční výuky 
v druhém pololetí minulého školního
roku a které vyhodnocovaly, které uči-
vo je nutné redukovat a které naopak
intenzivněji procvičovat. Samozřejmě
se všichni také připravovali i na 
možnost, že během školního roku opět
budou školy uzavřeny. K tomu došlo
rozhodnutím vlády již od 14. října
2020, kdy byla zakázána přítomnost
žáků ve školách.

Pro usnadnění komunikace mezi 
učiteli a žáky uzavřela škola ve spolup-
ráci se zřizovatelem – obcí Osová
Bítýška licenční smlouvu s firmou
Microsoft. Žáci mohou na svých za-
řízeních díky licenci po celou dobu své
docházky bezplatně využívat Office
365. Součástí balíčku je nejen  Word,
Excel, PowerPoint, ale také platforma
Teams, která v současné době slouží ja-
ko podpora distančního vyučování for-

Zdárně jsme překonali karanténu a jsme opět, jak jen to dovolují vlád-
ní opatření, nablízku všem, kteří byste chtěli využít nějakou z našich
služeb. S výjimkou pondělí je každý den 16:00-17:00 otevřen kostel ve
kterém jeden z nás kněží je k dispozici ke zpovědi nebo k podávání sva-
tého přijímání. 

Na YouTube DCŽM MAMRE vysíláme živě každý den mši svatou
z kaple na faře a ve středu v 17:00 bohoslužbu pro děti. Nebojte se
ozvat, když byste měli zájem o návštěvu kněze k nemocnému člověku.

Jiří Jeniš, farář v Osové Bítýšce

mou online komunikace mezi učiteli 
a žáky.

Povinná distanční výuka je pro
všechny žáky od 14. října, nicméně for-
ma vzdělávání není nikde přesně stano-
vena. V jarních měsících loňského
školního roku jsme využívali přede-
vším formu zadávání úkolů (jak píse-
mnou formou, tak například online ře-
šení testů, či poslechů cizojazyčných
textů a jejich vyhodnocování). Od 2. li-
stopadu jsme přešli i na přímou podpo-
ru žákům formou online kontaktu žáků
s učiteli (i žáků spolu vzájemně). Do té-
to výuky se zapojily všechny ročníky
(od 1. do 9. ročníku).

Česká školní inspekce a Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy
doporučují kombinovat videokonferen-
ce, e-maily, úkoly z učebnic a samostu-
dium. Mladším školákům podle úřadu
stačí na videokonferencích hodina
denně, starším žákům maximálně tři
hodiny v jednom sledu. 

„Distanční vzdělávání neznamená
online vzdělávání jenom před počíta-
čem. Správně nastavená distanční výu-
ka není o tom, že se překlopí prezenční

rozvrh 1:1, ale také není o tom, že jsou
úkoly zadávány jenom jednou týdne
mailem,“ uvedl ministr Plaga ve videu
na twitteru. „Je potřeba kombinovat
práci s počítačem, samostatnou práci,
týmovou práci a projektové činnosti.
Jenom tak to může fungovat. Důležitá
je rovnováha a to, aby výuka byla přiz-
působena podmínkám dítěte v rodině,“
dodal.

Jako veliké pozitivum online výuky
je nutno vyzdvihnout, že jsou učitelé
přímo v kontaktu s žáky (i žáci spolu
mohou vzájemně komunikovat).
Učitelé mohou přímo vysvětlovat látku
a reagovat na případné chyby a reakce
žáků, takže (do)vysvětlování či dohled
nad procvičováním učiva nedopadá až
takovou měrou na rodiče žáků. Při on-
line podpoře však také vyvstává značný
počet problémů-je nutné připojení 
v přesně stanovenou hodinu, ztížené
soustředění žáků, nekvalitní připojení,
vyšší počet dětí v rodině s jedním po-
čítačem atd. 

Při tvorbě rozvrhů podpory online
jsme narazili i na limit možností učite-
lů. Pro učitele je příprava na online ho-

dinu časově mnohem náročnější, musí
nachystat žákům podkladové materiály,
prezentace, ukázky. Pak následně opra-
vuje úkoly a snaží se každému žákovi
odpovědět individuálně. Mnohdy tak
zabere jedna online vyučovací hodina
učiteli minimálně další tři hodiny práce. 

Tato nová situace postavila před ne-
lehký úkol žáky, vyučující i rodiče.
Věřím, že společnými silami se nám
podaří překonat veškeré obtíže a připra-
vit naše žáky na další výuku tak, aby
jim vědomosti, dovednosti a návyky,
které získávají touto specifickou for-
mou, v životě nechyběly. 

Chtěl bych touto cestou moc podě-
kovat učitelům za kvalitní a časově
náročnou přípravu na online hodiny 
a Vám, milí rodiče, za úsilí, které věnu-
jete svým dětem při distanční výuce.
Nevím přesně, kdo si víc přeje zpět po-
vinnou školní docházku, zda rodiče, že
budou mít doma konečně volnější
chvilky, nebo učitelé, kteří se již moc
těší na interakci s žáky ve vyučování,
nebo dokonce sami žáci, aby se mohli
setkat ve škole se svými spolužáky.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Pozdrav z fary v Osové Bítýšce
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