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Karel Špecián  
 

Informační Amazonka  

Malé úvodní zamyšlení  
 

I když žijeme ve světě, který je především díky 

sociálním sítím a médiím doslova nabit, ne-li 

dokonce přebit nejrůznějšími informacemi, 

takže je  někdy složité dokázat se všemi těmito 

zprávami prokousávat a odlišit rychle podstatné 

od nepodstatného. Stejně tak někdy pravdivé od 

nepravdivého nebo dokonce rozeznat obyčejný 

hoax. Abychom se díky tomu jednoduše 

nepropadli do matrixu, musíme se naučit 

informace prověřovat, navzájem odlišovat  

a třídit. Nesmíme se bát říci – a ti nejodvážnější 

i pěkně nahlas - že se jedná o obyčejnou 

hloupost („Vždyť to je blbost!“) jen proto, že 

zrovna většina je zastáncem mylného 

informačního proudu. 

Na těchto stránkách se budeme zabývat jen 

seriózními zprávami a informacemi, takže ti, 

kteří se těšili na nejrůznější drby a zákulisní 

informace, budou mít nejspíše smůlu. Důležitá 

je také sama komunikace, tedy především její 

forma – abychom nezapomněli, jaké to je, když 

se s někým bavíme a diskutujeme tváří tvář  

a nikoli pouze prostřednictvím platforem 

sociálních médií, jako jsou Instagram, Twitter a 

další. Vaši rodiče by ovšem o vašem pohybu na 

internetu také měli mít přehled... 

Motto: Na sociálních sítích neztrácet hlavu a 

ostražitost, abychom časem nelitovali. 

 

 

 

To se nám to směje, když máme prázdniny teprve před sebou! Nicméně skutečnost, že prázdniny jsou fuč a začíná nový 

školní rok, by nám neměla setřít úsměv ze tváří.  

 

První úkol od třídního učitele  
 

Pravidla třídy  

No jo, už je to tady zase, řeknou si možná někteří 

z vás. Ovšem jakýsi systém, na němž jsou 

založeny vzájemné vztahy a způsoby 

komunikace, je jistě nezbytný. Platí totiž 

pravidlo, že nejlepší pravidla bývají taková 

pravidla, s nimiž se vnitřně ztotožníme a 

přijmeme je za svá, tedy když je přijímáme o své 

vůli, bez podsouvání kýmkoli nebo nedejbože  

z donucení. Pravidla by neměla být pouze 

zákazová (začínat jen slovy s předponou ne-) a 

ani by neměla nic příliš příkazovat, protože 

bychom je cítili jako vnucovaná. Čím více z nás 

se na jednotlivých bodech shodne, tím lepší 

atmosféru třídy vytvoříme. Proto jsem vložil 

obrázek, na němž jsou nejrůznější tipy (nikoli 

typy – toto slovo znamená něco jiného) 

ustanovení, která si můžeme vybírat. Nyní je na 

každém z vás, abyste si jednotlivé návrhy prošli 

a zamysleli se,  zda jsou přijatelná. Pochopitelně, 

pokud nějaké pravidlo chybí, není problém ho 

navrhnout k doplnění, případně oprášit a doplnit 

pravidla loňská. Čím větší shoda, tím delší 

životnost – pokud budou nová pravidla 

vyhovovat, mohou nám sloužit až do 9. ročníku.   

 

 

Tak to byla tedy pěkná úrodička krásně slaďoučkých, 

šťavnaťoučkých a voňavoučkých broskví – žádné uměle 

dozrávané plody z marketu, co do druhého dne scvrknou. 

Mimochodem, jak přeložit tučně vytištěná slova do 
angličtiny? Že to nebude znít stejně? Ach, ta čeština!   

 

 

Tip! Kde sehnat školní potřeby nejlevněji? V kamenných 

prodejnách bývá zboží obvykle poněkud dražší. Nakupujte na 

internetu, kde narazíte nejen na širší výběr, ale i příznivější 

ceny. Vyzkoušejte třeba nabídku těchto firem: 

* Sevt.cz - 8% 

* Activacek.cz - 10% 

* Stil.cz - 6% 

 

Všechny termíny školních prázdnin 
pro školní rok 2021/22 najdete zde: 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-

skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach 

  

 

https://www.porovnej24.cz/penize-zpet/obchody/sevt-cz
https://www.porovnej24.cz/penize-zpet/obchody/activacek-cz
https://www.porovnej24.cz/penize-zpet/obchody/stil-cz
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach
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Jaký bude začátek nového školního roku? 
 

Začínáme nový školní rok  
Několik základních informací hlavně pro rodiče 

Kontakt s třídním učitelem 

Nejefektivnější a nejrychlejší kontakt, tedy 

položení dotazu, zaslání nebo vyžádání zprávy 

či informace zůstává stejný jako v loňském 

roce, dotaz lze posílat prostřednictvím 

KOMENS v Bakalářích, což je rychlé, snadné 

a efektivní. Bakaláře mám přístupné online  

a budu se snažit je průběžně sledovat. Více  

o vzájemné komunikaci si povíme až na on-

line třídní schůzce, která proběhne  v úterý 7. 

září 2021 mezi 17:30 – 18:00. Pochopitelně 

vám, zákonným zástupcům, pošlu včas 

informaci, jak a kde získáte odkaz nezbytný 

pro připojení. Na ní vám také předám 

informace o možnosti získat informace 

ohledně školních kroužků, jejichž prezentace 

by měla opět on-line formou proběhnout od 

18:00. Prosím o dochvilnost, ale pokud 

z nějakých závažných důvodů nestihnete 

plánovaný začátek, po skončené TS zůstanu 

připojen a zodpovím případné dotazy.  

Organizace počátku roku 

Školní rok zahájíme tradičně dne 1. září, 

žáci 7. C se budou až do odvolání ráno v 7:50 

scházet za školní budovou č.p. 112 u smrku  

s kabelem. Veškeré informace ohledně 

průběhu prvního dne nového školního roku a 

testování žáků od vedení školy najdete na 4. 

straně. Následující den, 2. září (čtvrtek), po 

prvním testování, obdrží žáci klíčky od 

skříněk. Budou mít všichni skříňky s klíčkem, 

které si tedy budou muset hlídat a nezapomínat 

je. Dalším bodem programu bude rozdávání 

učebnic pro nový školní rok, rozvrhů a sdělení 

nezbytných organizačních pokynů. V pátek 3. 

září proběhne tradiční Cvičení v  přírodě,  

o němž podám aktuální informace přímo na 

třídním webu, ihned, jakmile mi budou 

sděleny. Zatím jen vím, že má skončit ve 

12:15. Od pondělí 6. září již bude probíhat 

standardní výuka podle daného rozvrhu hodin. 

. 

Jedna zajímavá perlička: na pondělí 27. září 

2021 tedy den před státním svátkem, bude 

žákům uděleno ředitelské volno. 

 

 

   

 

  

 

Opatrnosti není nikdy 

dost   
Třikrát měř a jednou řež... 
Bože, to je pořád dokola! Proč nám to říkají 

stále dokola? Podobné otázky si jistě kladou 

někteří z vás, když se začtou do podtitulku 

tohoto článku. Podívejme se pozorně na 

vedlejší obrázek: pilný křižák si vytvořil síť, 

aby ulovil svou kořist. Jakmile se nešťastná 

oběť v síti zachytí, nemá už prakticky šanci 

vyváznout. Stejné je to i na sociálních sítích: 

cokoli jednou odešleme po internetu, začne 

si žít svým vlastním životem a nepomůže ani 

smazání původního výroku nebo obrázku či 

fotografie. Pokud se jedná o cokoli, co lze 

považovat za zcela soukromou věc, k čemuž 

někdy používáme slovo intimní (česky 

důvěrné - i když právě toto přídavné jméno 

mnoho lidí nesprávně chápe především jen 

ve spojitosti s významem sexuální), může se 

nám někdy v budoucnu vrátit jako 

bumerang. Nejsme ale Aboridžinci, málokdo 

z nás dokáže vržený bumerang zachytit tak, 

abychom se nezranili, někdy až přímým 

zásahem mezi oči. Rána, kterou by nám tak 

tento pomyslný bumerang způsobil, může 

hodně bolet. Protože ale bolí kdesi uvnitř, 

nelze ji snadno ošetřit. Proto nikdy 

nesvěřujme sociálním sítím, mailu, SMS  

a MMS nic důvěrného, co by mohlo být 

zneužito a použito proti nám, abychom se 

nemohli stát třeba i terčem vydírání. Pokud 

se přesto stane, že upadneme do podobné 

sítě, vyhledejme bez meškání pomoc od těch 

lidí, kterým důvěřujeme. Nenechte rozhodně 

nikoho, aby vás nebo vašeho kamaráda  

trápil tím, že chce zneužít nebo prozradit 

cokoli, co jste třeba i jak se říká v dobré víře 

kdysi někomu neprozřetelně sdělili nebo 

poskytli. A nebuďme na problém sami. 

 

Vzpomínáte si na skvělý film se Sandrou Bullock  Síť – The Net o ženě, která na síti narazila na cosi, co 

mělo být nepovolaným očím skryto, a přišla o svou vlastní identitu? Ve filmu se jí nakonec všechny nečisté 

praktiky podařilo odhalit a mohla se vrátit ke svému občanskému životu, ale jistě jí pomohla výtečná 

znalost kybernetického prostředí. Mnozí se domnívají, že se v tomto prostředí mohou pohybovat jako ryba 

ve vodě, prototože ho znají. Jenže ve skutečnosti je toto prostředí nebezpečné jako válečné pole... 

Sledujte průběžně třídní web 
Všechny novinky a informace vedení školy, týkající se naší třídy, budou zveřejňovány na 

třídním webu. 

Máš-li nějakou starost nebo nevíš-li si s čímkoli rady, neváhej se obrátit na svého třídního 

učitele ! Určitě tě vyslechne a společně se vynasnažíme najít co nejvhodnější řešení vzniklé 

situace. 

  

 

 
 

 

  

 



 

SEZNAM  POMŮCEK A  SEŠITŮ  PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NAJDETE  
NA ODKAZU:  https://zsmilovice.cz/pomucky/ 

Po rozkliknutí žlutého kolečka ŽÁCI v levé horní části webové stránky školy najdete třeba informace  o bezpečném 

chování na internetu, o kroužcích a volitelných předmětech. Na pravé straně najedete na žluté kolečko 

FORMULÁŘE – DOKUMENTY a zde najdou   rodiče nejrůznější formuláře, které  mohou potřebovat při 

žádostech třeba o povolení přestupu na jiný volitelný předmět,  při vytváření žádosti o slovní hodnocení a mnohé 

jiné nezbytné tiskopisy.                                                                                                                                                                            

 Co bychom ještě měli vědět... 

   Jak budou i nadále fungovat Teams? 

Letos budou vytvořeny zcela jednotně všechny 

skupiny tak, aby byly pojmenovány výhradně 

prostě logicky (název předmětu, třída, vyučující). 

I když – doufejme – bude snad již výuka probíhat 

normálně, stále mohou být Teams využívány 

k ukládání různých zápisů z hodin, učitelských 

prezentací, pracovních listů případně k zadávání 

úkolů, abyste i vy jako rodiče měli přehled, co se 

zrovna probírá nebo procvičuje, případně jako 

databáze informací pro ty, kteří něco normálně 

nestihli nebo si poznamenali špatně. 

Proč na ČJ doporučuji velký 
linkovaný sešit číslo 444 nebo 464?  

Český jazyk se vyučuje ve třech rovinách – jako 

mluvnice, sloh a v neposlední řadě literární 

výchova. I když jsou v rozvrhu stanoveny dny  

a hodiny, kdy je vyučována mluvnice, kdy sloh a 

kdy literatura, může se stát, že si zapomenete 

sešit. Pokud budeme používat jeden univerzální 

sešit (mluvnice a sloh mají k sobě tak blízko, že 

si to můžeme dovolit), riziko možného zapomenutí 

sešitu se tak výrazně sníží. Pokud ale někomu vyhovují tři samostatné sešity, nebudu se nijak zlobit, je pouze na vás, 

jaký systém si zvolíte. Pravdou ovšem je, že kopírované pracovní listy, tabulky a přehledy se mnohem lépe vlepují 

do sešitu stejného formátu, tedy formátu A4. 

 

https://zsmilovice.cz/pomucky/
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Karel Špecián  
 

Jízdné PID pro žáky 

Nejnovější aktualizace 

 

Změny v tarifu Pražské integrované 

dopravy, které nastaly od 1. srpna 2021 - 

Detailní přehled změn tarifu naleznou 

rodiče a žáci ZDE. Ještě více než před 

změnami platí, že při pravidelném dojíždění 

do školy se vyplatí dlouhodobé kupony oproti 

krátkodobým jízdenkám. • Děti už mohou mít 

kupony jednoduše jako aplikaci v mobilu – na 

ten většinou dávají větší pozor než na 

papírovou lítačku a spíše ho neztratí. ZDE si 

aplikaci mohou stáhnout a koupit si na ni on-

line kupony. Stále platí, že žáci jezdí s 75% 

slevou a nárok na ni prokáží jednoduše buď 

občanským průkazem, průkazkou PID, 

potvrzeným žákovským průkazem, kartou 

ISIC nebo cestovním pasem. U žáků mladších 

15 let stačí potvrzený žákovský průkaz. 

 

Důležité informace 
pro platby vaření a Vv 
 

Pokud jste zaplatili příspěvek 100 Kč na 

pomůcky na výtvarnou výchovu, není třeba 

tyto pomůcky kupovat, protože budou žákům 

poskytnuty ve škole. Jestliže tento příspěvek 

není zaplacen, můžete ho zaplatit na účet 

školy 600829584/0600. Jako variabilní 

symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru 

"DDMMRR" a do zprávy pro příjemce 

uveďte příjmení a jméno dítěte - výtvarná 

výchova. Žákům, kteří nebudou mít příspěvek 

zaplacený, škola poskytovat výtvarné 

pomůcky nebude a musíte si je zakoupit sami. 

V 7. ročníku v rámci předmětu Člověk a svět 

práce, budou mít žáci vaření. Na nákup 

surovin je třeba zaplatit 500 Kč na účet 

školy. Postup je stejný, jako v případě platby 

za pomůcky na výtvarnou výchovu, pouze do 

zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte 

– vaření. 

 

Někdy si neuvědomujeme, jak jsou pro nás zdánlivě 

běžné věci, vyskytující se kolem nás, vlastně krásné... 

Platba Voluntarius 

Voluntarius je občanské sdružení, podporující 

modernizaci vzdělávání na naší škole. Více 

informací najdete po rozkliknutí modrého 

kolečka ŠKOLA na webu. Příspěvek na žáka 

činí 200 Kč na rok a je nezbytné jako VS uvést 

datum narození DDMMRR a do zprávy pro 

příjemce uvést jméno žáka a třídu, do níž chodí. 

Číslo účtu: 1098378013/3030. 

Přeji všem hladký start do nového školního roku  

 

 

Informace vedení školy – testování 
žáků od 1. 9. 2021  
Testování: pro 2.- 9. ročník v termínech 1., 6. a 9. září 2021; pro 

1.ročníky – 2., 6. a 9. září. Preventivního testování nejsou povinni se 

podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 

180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. K tomuto je nezbytné 

potvrzení. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním 

testem z odběrového místa s potvrzením. Pokud ZZ odmítnou 

testování svého dítěte, musí žák nosit roušku po celou dobu ve škole, 

nezpívá a necvičí uvnitř, převlékají se a svačí s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy.  Odmítnou-li zákonní zástupci nošení 

ochrany, musí žák zůstat na domácí výuce. Škola za těchto okolností distanční výuku neposkytuje. Pro testování v uvedených termínech 

vybrány antigenní testy zn. GENRUI. Toto platí pouze do 10.9.2021. Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze 

na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace. Testování ve školách je jen pro bezpříznakové osoby. Pokud se 

někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.  Žák 

není automaticky omluven, omluvení musí být v souladu se školním řádem.  Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce 

buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze  

v případě, prokáže-li lékařským potvrzením, že netrpí infekční nemocí. Více na www.edu.cz  

 

 

  

 
 

 

  

https://pid.cz/wp-content/uploads/ke-stazeni/tiskoviny/2021/DL_Zmeny-tarifu-2021_TISK.pdf
https://app.pidlitacka.cz/
http://www.edu.cz/


 SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 

Poznáte, o jaký strom se na obrázku jedná? Pokud se vám podaří odhalit jeho 

název, zašlete správnou odpověď na mail: karel.specian@zsmilovice.cz, a to 

nejpozději do 10. září 2021. Neváhejte zaslat jeho přesný botanický název, tedy 

jak rodové jméno, tak i druhový přívlastek. Pokud se vám podaří najít i jeho 

správný latinský název, bude to prostě bomba! 

 

Upozornění 

Všechny použité fotografie pocházejí z archivu třídního učitele, který je zároveň 

také jejich autorem. Není tedy vůbec nutné uvádět jejich zdroj. Pravidla třídy 

uvedená na straně 1 pak naleznete na https://www.ucitelnice.cz/produkt/4797. 

 

mailto:karel.specian@zsmilovice
https://www.ucitelnice.cz/produkt/4797

