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Vážení spoluobčané,

letošní rok byl v mnoha ohledech naprosto speciﬁcký. Covid-19 ovlivňoval náš život
prakticky po celý rok a znemožnil nám pořádání nejrůznějších společenských akcí,
které jsme pro vás společně
s našimi spolky připravovali.
Možná nejvíce nám chybělo již
tradiční hodové setkání místních a rodáků, ale i například
oslava kulatého výročí “100
let české školy v Medlově”.
Tu jsme nakonec po pečlivých
a náročných přípravách byli
nuceni odvolat a přesunout na
jiný termín. Ne všechny akce
ale takto přeložit bylo možné.
Zrušeny byly fotbalové zápasy
obou našich oddílů, své plánované akce museli odvolávat
turisté, AMK, METEOR, SRPŠ
ale i ZŠ a MŠ Medlov. Nejvíce
smutni z celé situace jsou ale asi
naši MedlOchoDi. Jejich divadelní hra “AGROSTORY” získala po představeních v Medlově takový ohlas v okolí, že si ji k
prezentaci objednala řada obcí
z celého Olomouckého kraje.
Jakmile se situace uvolní, jistě
půjdou “na dračku”. Věřím, že
se zopakování této hry dočkáme i u nás v Medlově.
Přeji Vám všem, abyste v adventním období prožili tento čas v pokoji, pohodě a bez zbytečného stresu. Všem bohatou
vánoční nadílku a do Nového roku hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a vzájemné tolerance.
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Zdařilou akcí určitě je oprava fasády a střechy kabin v Králové, a
to včetně přilehlých chodníků. Budova dostala nové svody, plastové
dveře k sociálnímu zařízení a kotelně. Natřeny byly kovové konstrukce a v okolí kabin došlo k terénním úpravám přilehlých pozemků.
Kromě této investice na kabinách putovali do Králové ještě další ﬁnanční prostředky, a to na vybudování parkoviště u hřiště SK Králová.
Zhotoven byl při této akci nový plot a ochranná síť na zadržení míčů.
Zhotoveny byly rovněž nové brány po obou stranách areálu. Společně s touto akcí
byl vybudován
nových chodník a vjezd u
“Kurucových.
V
současné
době je v úseku intravilánu opravována vozovka, která dostane nový asfaltový
povrch. S touto akcí jsou ještě zhotoveny nové obruby v křižovatce naproti místnímu pohostinství.
Zcela mimořádně se podařilo v letošním roce získat ﬁnanční prostředky od státního pozemkového fondu na výstavbu hlavní polní cesty pod označením HC4c,
která spojí místní komunikace u vodárny v Zadním Újezdě a cestu z Medlova
na Troubelice.

Konečně byla dokončena část místní komunikace v Medlově,
která spojila centrum s „Malou stranou“. Zbudovány a upraveny
byly vjezdy u nemovitostí, které jsme již nějakou dobu odkládali. I když jde o malé akce, mají velký vliv na vzhled naší obce.
Úpravy se dočkala i opěrná zeď u bývalé pekárny, která bude
součástí připravovaného areálu pro veřejnou zeleň. Dokončena
bude v prosinci 2020.

Pracovníci veřejné zeleně se starali i o údržbu našich sportovišť.
V Medlově byla natřena tribuna, altán a venkovní lavice. V letošním roce jsme díky velmi častým dešťům měli co dělat se
sečením trávy, která rostla nebývale rychle.
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pokračování na str. 3

dokončení ze str. 2

Údržba obou fotbalových areálů znamenala rovněž větší nasazení oproti minulým rokům. I díky vlhkému a deštivému počasí se na
hrací ploše objevovaly plísně, které bylo nutno odstranit chemickými postřiky. I přesto, že se soutěže v jarní a podzimní části nedohrály, plocha vyžaduje spousty práce i v tomto „hluchém“ období.

Pokud něco kácíme, snažíme se o okamžitou obnovu stromů, keřů i rostlin nejen v centu obcí. Zásahy si vyžaduje řada stromů zejména v lesoparku v Medlově, ale i v ostatních částech obce. Museli jsme vykácet kůrovcem napadenou část lesa nad mysliveckou
chatou v Zadním Újezdě. Přes zimu nachystáme oplocenku a na jaře celý prostor vysázíme novými listnatými stromky. Vysázena
byla nová alej jeřabin na výjezdu Z Medlova směr Benkov. Tento prostor byl dlouhodobě trnem v oku řady obyvatel. Nakonec jsme
ale s majitelem pozemku našli společnou řeč a odstavené návěsy byly rozebrány, nebo odvezeny.
Opravou prochází opěrná zeď v Medlově o bývalé pekárny. Práce budou dokončeny do konce roku a bude tak tok v tomto místě
určitě vzhlednější.

I v letošním roce došlo na opravy některých sakrálních pámátek na našem
katastru. U křížku mezi Medlovem a Královou došlo konečně po letech
k instalaci původního oplocení, které nám zdařile zrekonstuoval pan Spurný
z Benkova. Jeho instalací bude toto místo jistě krásnou zastávkou pro cykloturisty. Dalším opraveným křížkem je pak památka mezi Medlovem a Úsovem. Na tuto rekonstukci se podařilo získat dotační prostředky z nadačního
fondu na opravu drobných památek a mohla tak být provedena rovněž zdařilá
rekonstrukce památky, která byla ve značném stupni rozkladu.
V Hlivicích byla nově zrekonstruována místní komunikace ke sportovnímu
areálu včetně vybudování dvou propustků v této lokalitě. Připravena byla
v tomto místě ocelová základna pro vybudování pódia k hudebním produkcím. Hlivice tak příští rok po dalších terénních úpravách v jarních měsících
a osazení hracími prvky pro děti získají odpovídající areál pro pořádání
nejrůznějších společenských akcí.
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pokračování na str. 4

dokončení ze str. 3

Na „Skalkách“ v Medlově jsme provedli zásyp stěny, která začala padat a stala se tak velmi nebezpečnou pro pobíhající mládež v tomto prostoru. Techniku k tomu zapůjčila ﬁrma
Mespol Medlov, se kterou již tradičně velmi
dobře vzájemně spolupracujeme.
Mohli bychom ve výčtu provedených drobných
akcí pokračovat ještě dále. Není to ale potřeba.
Jako průřez práce v letošním roce to stačí. Blíží
se období tvorby rozpočtu na rok 2021. Věřím,
že to bude co do investic jeden z nejúspěšnějších roků v naší práci ve vedení obce.
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Starosta obce Medlov spolu s Radou obce připravili ocenění šikovných lidí – našich spoluobčanů – kteří jsou skromní, ale díky
píli a maximálnímu úsilí dosahují významných úspěchů ve sportovní oblasti, a nejen v ní.
V letošním roce tomu bylo, hned v několika případech – Petr Bartošík, který získal 1. místo na mezinárodním mistrovství České
republiky v Benchpressu v kategorii T 17-11 RAW 75kg a titul mistra Evropy v kategorii Teens boys T3 – 75kg RAW a dále Antonín
Vyroubal a Pavel Vyroubal, kteří získali 2. a 3. místo na mistrovství České republiky v kategorii BMX boys 15 let. Všichni
jmenovaní přijali pozvání na jednání Zastupitelstva obce Medlov, které se konalo 27. října 2020 a kde jim místostarostka obce
předala ocenění za jejich vynikající sportovní úspěchy. Nejde
totiž jen o prezentaci jich samotných. Dělají dobré jméno naší
obci a v konečném důsledku také Medlov zviditelňují nejen v
rámci České republiky, ale dokonce i za hranicemi našeho státu.
Za to jim patří velký dík a poděkování. Udělení Čestného uznání
a drobný ﬁnanční dar je minimem toho, co můžeme jako obec,
pro podporu našich sportovních talentů udělat. Velice si jejich
sportovních úspěchů vážíme a přejeme jim do dalších let udržet
nastavenou výkonnost, abychom se dočkali dalších titulů, které
s nimi vždy rádi oslavíme.
Kromě sportovních úspěchů, naše knihovnice paní Veselková dosáhla v letošním roce pěkného ohodnocení v podobě 3. místa v soutěži „NEJLEPŠÍ VENKOVSKÝ KNIHOVNÍK OLOMOUCKÉHO KRAJE“, kterou vyhlašuje Vědecká knihovna Olomouc. V konkurenci knihoven celého Olomouckého kraje je to
významné ocenění, už i proto, že paní Veselková patří bezkonkurenčně mezi nejdéle sloužící knihovnice – však také vítězka této
soutěže veřejně prohlásila při udělování ocenění, že musí od paní Veselkové získat recept, jak se to dá těch skoro 54 odsloužených
let vydržet. I ji za tento úspěch patří Čestné uznání obce s ﬁnančním darem.
Bylo by jistě vhodnější a slavnostnější předání ocenění za takto významné úspěchy na některé z našich větších obecních akcích.
Bohužel nám k tomu doba nepřeje. Pevně ale věříme, že jsme i touto formou uznání udělali oceněným radost.
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Zlatý kříž Českého červeného kříže – mnohonásobným dárcům krve, kteří dovršili 80 a více bezpříspěvkových odběrů krve.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke
spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými Zlatým křížem ČČK za 160 bezpříspěvkových
odběrů je pan Mgr. František Škabraha a mezi vyznamenanými Zlatým křížem ČČK 2. třídy za 120
bezpříspěvkových odběrů jsou pánové Oldřich Putna a Jiří Škop.
Věříme, že najdete vhodnou příležitost, jak morálně ocenit jejích hluboce lidský postoj.
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Obec Medlov získala ocenění v oblasti bezpečnosti. Ocenění „Bezpečný úřad“ pro obec převzal na půdě krajského úřadu Olomouckého kraje starosta obce Ing. Jan Zahradníček. Obec tak patří mezi prvních 25 oceněných úřadů a škol v Olomouckém kraji.
Projekty pod názvem Bezpečný úřad a Bezpečná organizace, které se zaměřují na řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení
bezpečnostní politiky na úřadech a ve školách, byly spuštěny v průběhu tohoto kalendářního roku. Tyto aktivity, které jsou velmi
pozitivně vnímány ze strany dozorových orgánů, realizuje auditní a poradenská společnost 2K Consulting s.r.o.
Pozornost bezpečnosti vnímáme nejen z pohledu zástupců orgánů veřejné moci, ale také pohledu občana, který má zájem o to, aby se
ve své obci cítil neohroženě. Zkušenosti v oblasti veřejné správy nás utvrzují v tom, že téma bezpečnosti se stává jednou z klíčových
priorit pro zajištění bezpečného chodu úřadu a poklidného života v obci. V projektu budeme i nadále pokračovat, jelikož je pro nás
přínosem v rámci získávání důležitých informací, sledování legislativních změn a procesů ve vztahu k bezpečnosti, ale také návrhů
opatření, které nám bezpečnostní experti sdělují.
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* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v měsíci září:
Michal Lörinc
František Janků
Růžena Neumannová
Václav Hýbl
Jaroslava Ulmanová
Oldřich Zelík
Petr Košák
Vlasta Pernická
Daněk Bohumír
Jana Havlíková
Jaroslav Vašíček
Soňa Habustová
Jarmila Holubová

74 let
81 let
84 let
76 let
70 let
71 let
76 let
75 let
73 let
83 let
78 let
76 let
72 let

Jubilanti v měsíci prosinci:

Medlov
Králová
Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Zadní Újezd
Medlov
Medlov
Medlov
Zadní Újezd
Medlov
Medlov

Marie Kačalová
Stanislava Vrzalová
Anna Sedláčková
Josef Hrdlička
Libuše Hoﬃngerová
Lubomír Štefek
Emil Odložil
Miloslav Havlíček
Oldřich Bittner
Štefanie Kopečková
Bohuslava Berková
Jarmila Pazderová

79 let
71 let
71 let
76 let
81 let
79 let
86 let
84 let
70 let
71 let
71 let
73 let
75 let
75 let

Medlov
Medlov
Králová
Králová
Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Zadní Újezd

80 let
71 let
78 let
73 let
71 let
84 let
76 let
89 let

Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Zadní Újezd

Úmrtí
Opustil nás pan Miroslav Smolka z Medlova a pan
Josef Šotola z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vzpomínky
Dne 12. prosince 2020 si připomeneme, že uplynulo jedenáct smutných let ode dne, co nás navždy opustil pan Jan Škop z Hlivic.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Dne 14. prosince 2020 uplyne pět let ode dne, co
nás navždy opustil pan Alois Pazdera ze Zadního
Újezda.
Vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Jubilanti v měsíci listopadu:
Jaroslav Kolda
Ladislav Kopeček
Zdeňka Štětinová
Růžena Vyroubalová
Jiří Hampl
František Macejko
Františka Mertová
Marie Valentová

88 let
77 let
87 let
73 let
89 let
77 let
80 let
71 let
73 let
92 let
85 let
80 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!

Jubilanti v měsíci říjnu:
Vlasta Harmanová
Jindřich Suchomel
Marie Vašíčková
Jiří Lorinc
Ludmila Horáková
Bohuslav Dragoun
Ludmila Vrzalová
Vlasta Piňosová
Rudolf Lupečka
Miroslav Merta
Marie Klanicová
František Kopp
Květoslav Sládek
Božena Vašíčková

* * * *

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým a spoluobčanům za vyjádření soustrasti, slova útěchy, květiny
a účast na posledním rozloučení s panem Josefem Šotolou.
Blanka Šotolová s rodinou
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* * * *

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 15. 12. 2020 a 12. 1. 2021. Žádáme občany, aby veškeré
plastové láhve od nápojů (PET láhve) ukládali pouze do pytlů určených na plasty a tetrapaky (krabice od
džusů, mléka apod.) ukládali do pytlů určených pro tetrapaky, nikoli volně do kontejnerů. Je povinností
občanů třídit recyklovatelné suroviny samostatně. Plastové pytle odkládejte na místa tomu určená
v předvečer svozu. Zabráníte tím situaci, kdy plastové odpadky jsou vlivem větru rozmetány do
okolí a hyzdí tak vzhled obce.
Upozorňujeme občany, že kontejnery na plastový odpad jsou určeny pro ukládání malého a nárazového plastového odpadu,
nikoliv pro odkládání plastového odpadu, který je již separován v pytlích. Plastový odpad v pytlích patří na stanoviště
k tomu určené ve svozových dnech.
V obci se nám rozmohl „zlozvyk“, kdy někteří občané vyhazují plné pytle s plasty do kontejnerů, které jsou rychle přeplněné
a snižují možnost odkladu občanům, kteří z důvodu vyprodukování zanedbatelného množství plastového odpadu tento
vyhazují pouze do kontejnerů, a proto nemusí využívat pytle na plast.
Z důvodu výše uvedeného musí být prováděn častější vývoz těchto kontejnerů, čímž se navyšují náklady obce na svoz
odpadu, což je jeden z důvodů pro navýšení poplatku za TDO.
V neposlední řadě kontejnery zůstávají přeplněné, otevřené, prší do nich a line se z nich nelibá vůně. Přeplněný kontejner
hyzdí vzhled obce. Proto žádáme občany, aby nevyhazovali plné pytle s plasty do kontejnerů, ale vždy je odkládali na místa
k tomu určená v předvečer svozu.

Informace pro občany
Pošta Medlov u Uničova
OZNAMUJE TRVALOU ZMĚNU TELEFONNÍHO ČÍSLA pro veřejnost.
Nově je možno volat pouze na tel.: 954 278 382.

Jednotka požární ochrany Medlov upozorňuje občany, že je vybavena technikou na odčerpávání
vody ze sklepů a že disponuje prostředky pro likvidaci nebezpečného hmyzu.
Z tohoto důvodu je možné z výše uvedených příčin volat přímo velitele JPO V. p. J. Tomana
na tel. 739 188 891 nebo zástupce velitele p. P. Pospíšila na tel. 603 203 587.
* * * *
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KULTURA * * * *

Naštěstí ani v této, ne zrovna veselé době, nepřišly děti o návštěvu Mikuláše, anděla a čerta. Hodný anděl chránil děti před pekelníkem a pomáhal jim, když zrovna pozapomněli básničku, nebo písničku, kterou měli připravenu pro Mikuláše.
Děti, které měl Mikuláš ve své knize hříchů zavedeny jako hodné, dostaly sladkost. Na děti, které měly u Mikuláše nějaký ten vroubek se zase těšil čert s připraveným pytlem. Naštěstí všechny zlobivé děti slíbily,
že se do příštího roku polepší, a tak je Mikuláš, po přímluvě anděla, všechny od
pekelníka uchránil. Takže čert odešel s prázdnou.
V Králové, jako již tradičně, uspořádali setkání s Mikulášem, andělem a čerty venku
na návsi. Děti přednášeli básničky, zpívali písničky a byly
za to po zásluze odměněny.
Bohužel nemohl být připraven punč ani pro děti ani pro
dospělé, a taktéž chybělo tradiční vystoupení, ale i přesto
všechno se jistě akce líbila jak
dětem, tak jejich rodičům.
Doufáme, že v příštím roce
již vše proběhne tak, jak jsme
byli zvyklí, tedy že nebudou
platit restriktivní opatření a
bude možné se například na
návsi v Králové potkat opět
ve větším počtu a s dobrým
punčem k tomu.
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Jedinou akcí letošního roku, kterou náš spolek mohl uspořádat, byla Rocková Králová. V pátek 11. 9. 2020 jsme na hřišti
uvítali všechny, kdo měli chuť si zatančit a pobavit se. Během večera se představily hned tři kapely. Jako první vystoupila
kapela Hell Strings, složená převážně z muzikantů z Nové Hradečné a celou akci nám úderem 18 hod. zahájila. Druhou
kapelou byla kapela Down d Drain. Tvoří ji kytarista z Králové a zbytek kapely pochází z Nové Hradečné. Down d Drain
hrají, pouze svou vlastní tvorbu, navíc jen s anglickými texty. Závěr večera nepatřil nikomu jinému než kapele LIVIN,
kterou všichni dobře znají a rádi si opět přijeli poslechnout jejich dobrou muziku. Zaznamenali jsme známé tváře nejen z
Králové, ale i z dalekého okolí, jako jsou Troubelice, Nová Hradečná, Uničov, Litovel a další.
Po celý večer vonělo dobré cigáro z udírny a nechyběli ani utopenci. Počasí bylo tentokrát na naší straně  a akce se
vydařila. Těšilo nás, že i přes všechna vládní nařízení, která nás začátkem roku postihla, jsme mohli nakonec akci uspořádat,
a že jsme všem příznivcům naší akce mohli nabídnout skvělou muziku, skvělé jídlo a celkově dobrý rockový večer.
Královecký spolek

* * * *

SPORT * * * *

Spolek Turisté Medlov pořádá

Mikulášský pochod 2020
(předvánoční procházka – bezkontaktní akce)

v sobotu 12. 12. 2020
Start:

Místo: klubovna spolku nebo individuální místo
Čas: 10.00 hod nebo kdykoliv
Cíl:

Místo: klubovna spolku nebo individuálně
Čas: kdykoliv
Trasa: Medlov – Benkovský kopec

Benkov – Králová (hospůdka)
Hlivice – Medlov
Činnost spolku podporují
Obec Medlov

Užijte si výlet a buďte zdrávi!
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2020/2021
Vánoční: 23. 12. – 3. 1. 2021
Pololetní: 29. 1. 2021
Jarní: 8.2. – 14. 2. 2021
Velikonoční: 1. 4. 2021
Hlavní: 1. 7. – 31.8.2021

A

9.
Ve školním roce 2019-2020 navštěvovalo
9. třídu celkem 18 žáků, z toho devět dívek.
V pondělí 8. června se konalo posunuté přijímací řízení na střední školy s maturitou,
které způsobily změny spojené s opatřeními zavedenými s rozšířením COVID-19.
Tyto změny znamenaly složitější přípravu
na zkoušky. Přes tato omezení se devět žáků
naší školy přijímací zkoušky zúčastnilo
a úspěšně zvládli český jazyk i matematiku.
V obou předmětech získali průměrné umístění v rámci výsledků všech uchazečů z celé
ČR, kteří se zkoušky zúčastnili. Všichni žáci
naší školy byli také úspěšně přijati na střední
odborné školy i učiliště, na něž si podali přihlášky. Všem absolventům blahopřejeme
a přejeme úspěšné studium na nových školách a štěstí v budoucím životě.
Mgr. A. Rusínová

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

P

M

Během letošních prázdnin proběhly na naší škole tři turnusy příměstských táborů. Každý
se lišil náplní a zájmy jednotlivých dětí. Malí táborníci i jejich rodiče si všechny tábory
pochvalovali a těší se už na příští rok, co zajímavého pro ně vedoucí vymyslí. Možná
vás obsah jednotlivých táborů osloví a přidáte se k nám.
Náplň táborů:
Hravé vaření 20.- 24. července – náplň: tvorba vlastní kuchařky, příprava kotlíkového guláše v přírodě, česneková, brokolicová a zeleninová polévka, halušky se zelím
a uzeným masem,pizza, rajská omáčka, lívanečky, výroba keramické misky, glazování
keramiky, potiskování šátků, hry na hřišti, deskové hry.
Netradiční sportování 3. - 7. srpna – badminton, tenis, ping-pong, disk golf, vybíjená, kopaná, sjíždění řeky Moravy na raftech, koupání, cyklo výlet na lovecký zámek
v Úsově, deskové hry, šipkovaná.
Emoji 24.-28. srpna – malování na textil-trička, výroba záložky do knížky, decoupage – stojánky na tužky, výroba náramků z ﬁmo hmoty, tvorba prázdninových deníků, malování na kamínky, malování puzzlí,
ﬁlm Emoji.
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Mgr. Andrea Rusínová
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2019/2020

Minulý školní rok probíhal až do 11. března ve svých poklidných vodách. V tento den však byly najednou všechny školy uzavřeny
a nikdo nevěděl, jak dál. Museli jsme se rychle v dané situaci zorientovat, začali jsme hledat a vytvářet materiály vhodné pro výuku
z domova, tzv. distanční výuku. Pro všechny z nás to bylo něco nového, něco, co jsme neznali. Dosud jsme byli se žáky v denním
kontaktu, věděli jsme, kde můžeme přidat, kde ubrat, měli jsme okamžitou zpětnou vazbu. Najednou nebylo nic z toho, co dosud.
Každý týden dostávali žáci novou porci učiva, kterou měli sami nebo s pomocí rodičů zvládnout. Nebyla to lehká doba, ale troufám
si napsat, že jsme ji všichni dobře zvládli. Velký dík patří pedagogům, žákům i jejich rodičům, hlavně za pevné nervy, vstřícnost,
toleranci a umění dialogu.
Mgr. Jitka Zíková

Nový školní rok 2020/2021
Pedagogové základní školy
1. stupeň
Mgr. Ivana Lachnitová, vedoucí učitelka 1. stupně, TU 1. třída
Mgr. Barbora Vanková, TU 2. třída
Mgr. et Mgr. Lenka Králová, TU 3. třída
Mgr. Klára Filipová, TU 4. třída
Mgr. Jarmila Smyčková, TU 5. třída
Hana Koukalová, asistentka pedagoga
Věra Machačová, vedoucí vychovatelka školní družiny
Eva Škabrahová, vychovatelka školní družiny

Pedagogové mateřské školy:
Mgr. Helena Vašíčková, vedoucí učitelka MŠ
Irena Urbášková, učitelka
Mgr. Dorota Pešková, učitelka
Bc. Helena Rusínová, učitelka
Petra Cabáková, učitelka
Michaela Nevrlá, učitelka
Ilona Picková, asistentka pedagoga

2. stupeň
Mgr. Ondřej Schulz, ředitel školy
Mgr. Andrea Rusínová, TU 6. třída
Mgr. Bc. Kateřina Antesová, specializace EVVO, TU 7. třída
Mgr. Bc. Ilona Novotná, metodik prevence, TU 8. třída
Ing. Pavel Mautner, zástupce ředitele, vedoucí učitel 2. stupně,
ICT správce, TU 9. třída
Mgr. Hana Heinzová, učitelka II. stupně, výchovný poradce
Mgr. Jitka Zíková, učitelka VVP II. stupně
Bc. Jana Krátká, asistentka pedagoga a učitelka VVP II. stupně
Mgr. Jarmila Dudásová, speciální pedagog
Anna Urbášková DiS., asistentka pedagoga
Dana Kristová, asistentka pedagoga

ZŠ

Nepedagogové základní školy
Jaromír Habusta, domovník
Pavla Pekrová, uklízečka
Pavla Tomanová, uklízečka
Mgr. Jitka Zíková

MŠ M

Základní škola a mateřská škola Medlov získala ocenění v oblasti bezpečnosti. Ocenění „Bezpečná organizace“ jsme tak získali mezi
prvními v České republice. Slavnostní akt předávání ocenění „Bezpečná organizace“ pro školy a školská zařízení proběhl dne 22.
září 2020 za účasti ředitele krajského úřadu Ing. Lubomíra Baláše a 2. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jana Zahradníčka.
Zástupci Olomouckého kraje, který je partnerem projektu, ocenili tak účastníky projektu jako příklady dobré praxe.
Projekt pod názvem Bezpečná organizace, který se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení bezpečnostní
politiky ve školách, byl spuštěn v průběhu tohoto kalendářního roku. Projekt, jenž je velmi pozitivně vnímán ze strany dozorových
orgánů, realizuje auditní a poradenská společnost 2K Consulting s.r.o. Výsledkem dlouhodobé spolupráce je zjištění, že organizace
splňují výstupy pro kontrolní a dozorové orgány, které pro tento rok byly zaměřeny na oblast zpracování a ochrany osobních údajů
(GDPR).
Audit byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a přijatých opatření, včetně souladu s národní legislativou a s legislativou EU. Zároveň byli proškoleni všichni zaměstnanci organizace v otázkách problematiky
ochrany osobních údajů, především se zaměřením na řešení bezpečnostních incidentů a řešení praktických problémů ve veřejné
správě a školství.
Pozornost bezpečnosti vnímáme nejen z pohledu zástupců orgánů veřejné moci, ale také z pohledu ředitele školy, který má zájem o
to, aby se žáci a zaměstnanci cítili neohroženě. Zkušenosti v oblasti školství nás utvrzují v tom, že téma bezpečnosti se stává jednou
z klíčových priorit pro zajištění bezpečného chodu školy. V projektu budeme i nadále pokračovat, jelikož je pro nás přínosem v rámci
získávání důležitých informací, sledování legislativních změn a procesů ve vztahu k bezpečnosti, ale také návrhů opatření, které nám
bezpečnostní experti sdělují.
Naše škola bude mít možnost i prezentace v katalogu bezpečných organizací. V rámci projektu budeme moci propagovat i naše
aktivity školy.
Mgr. Ondřej Schulz
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Od letošního školního roku vstoupila v platnost nová varianta
vzdělávání nazývaná „DISTANČNÍ VÝUKA“, která spočívá
v individuálním vzdělávání žáků, plnění úkolů a komunikaci
s učiteli z domova. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření
(například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
Pro distanční výuku škola využívá dvou hlavních kanálů:
Statický – jednotlivé úkoly pro každou třídu a předmět jsou vyvěšeny na internetových stránkách školy.
Dynamický – Výuka na platformě aplikace Teams od společnosti
Microsoft. Aplikace umožňuje zadávat úkoly žákům, kontrolovat jejich vzdělávání pomocí testů a kvízů a OnLine výuku jednotlivých tříd.
Žákům, kteří nedisponují žádnou technikou, byly pro distanční vzdělávání poskytnuty školní notebooky a možnost připojení k internetu pomocí SIM karet společnosti T-Mobile s tříměsíčním bezplatným tarifem.
Další novinkou bude elektronická žákovská knížka, kterou v současné době nasazujeme. Během ledna 2021 počítáme se zkušebním provozem a od druhého pololetí s ostrým provozem. Díky tomuto systému získají rodiče přehled o všech absencích a pozdních
příchodech svého dítěte. Zameškané hodiny mohou snadno omluvit. Okamžitě po zveřejnění uvidí rodiče nejen známky či slovní
hodnocení svého dítěte, ale také to, za co konkrétně je dostalo. Rodiče budou moci snadno kontrolovat vypracování domácích úkolů
díky jednoduchému přehledu úkolů a termínů odevzdání. Každému zákonnému zástupci bude přidělen jednoznačný přístupový kód
do aplikace, kterou může mít nainstalovanou na mobilním telefonu, tabletu či PC.
Děkujeme pedagogickým pracovníkům a rodičům za rychlé přizpůsobení situaci a zvládnutí netradičních forem výuky.
Ing. Pavel Mautner
A JEŠTĚ NĚCO PRO POBAVENÍ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
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Redakční uzávěrka je vždy 30. den v měsíci, kdy je možno na Obecní úřad v Medlově odevzdat příspěvky
v elektronické podobě nebo zaslat na emailovou adresu: podatelna@obecmedlov.cz
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