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Vážení rodiče a žáci,
přečtěte si, prosím, nejnovější informace ze školy:
 
1) Ministerstvo školství (dále jen MŠMT) vydalo pokyn ke způsobu provedení zápisu žáků do I.ročníku školního 
roku 2020 - 2021. Během zítřka vedení ZŠ Opatovice nad Labem připraví zcela konkrétní instrukci pro rodiče 
žáků, jakým způsobem se bude postupovat. Tato instrukce bude zveřejněna zde, jako samostatný dokument.
 
2) Ředitel školy připravil ke zkušebnímu provozu komunikační platformu, která, pokud se osvědčí, bude sloužit 
pro rychlou komunikaci mezi školou, rodiči a žáky. Myšlenka je založena na použití školní facebookové stránky 
a s tím související možnost použití jak osobních počítačů, tak i mobilních telefonů pro jednoduché a praktické 
zasílání zpráv a souborů pomocí messengeru. Pro ilustraci vysvětlím na příkladu: žák zpracuje například 
geometrický výkres, ofotí jej svým mobilem a přes messenger odešle učiteli k posouzení.
Zda tato platforma bude praktická, to se teprve uvidí. Zatím je ve fázi zkušebního provozu a samozřejmě 
předpokládám, že se pro úspěšné využívání bude muset dále vyvinout a rozpracovat, například vytvořením 
"skupin".
 
(Kritikům, kteří se pravděpodobně jako vždy najdou, mohu jen vzkázat, že improvizuje celá naše země a patří to naštěstí k našim silným 
stránkám. V této souvislosti chci za svou osobu poděkovat  všem  dívkám, ženám  i mužům, kteří pomáhají šít a distribuovat mezi občany 
ochranné roušky. Tolik jako příklad.)
 
Facebooková stránka se jmenuje:   Ředitel Zšopatovicenadlabem

Její základ již je funkční. Můžete na sebe posílat kontakt formou žádosti o přátelství, stejně jako na kteroukoliv 
jinou FB stránku. Jako správce jsem zatím uveden jen já a předpokládám, že prvních reakcí bude pravděpodobně 
dost, takže Vás prosím o prvotní trpělivost při čekání na odpověď. 
 Současně platí, že využití této zkušební platformy není povinné. Již jsme zveřejnili postupy pro zpětnou vazbu, 
které tímto pokusem o rozšíření možností komunikace nejsou nijak dotčeny.  
 
3) Různé:
Dnes bych zejména chtěl zmínit jednu zatím nijak výrazně nepotvrzenou informaci, kterou možná někdo vůbec 
nezaregistroval.  Je dost pravděpodobné, že nyní při jejím čtení to pro Vás bude velmi překvapivé a možná 
nepříjemné. Proto, kdyby se informace potvrdila, považuji za nutné, co nejdříve se pokusit minimalizovat 
případné negativní emoce.
 
O co tedy jde. Těsně před víkendem jsem zaregistroval v médiích údajné úvahy, že školní rok neskončí 
standardně, to jest, že se možná žáci vrátí do školy až v září.
Je to  nepotvrzeno, může to být fake, upozorňuji důrazně na tu možnost, že může jít o fámu a vůbec věc 
nehodnotím, pouze pro případ, kdyby k tomu opravdu mělo dojít, což čistě teoreticky může, chci se  k věci 
kvalifikovaně vyjádřit.
 
Pokud by tedy k této situaci opravdu došlo, rád bych ujistil všechny rodiče, že nejde o žádný fatální problém a 
nemusí mít starost o to, že by se dětem nedostalo kvalitního vzdělání. Pravdou je, že dosavadní výpadky v 
možnosti docházky do školy nebyly až tak dlouhodobé ("uhelné prázdniny" v minulosti), ale náš školní systém je 
natolik propracovaný, že i několikaměsíční problémy dokáže absorbovat a napravit. Vzdělávací programy a 
učební plány lze upravit ve smyslu rozpětí rozsahu, obsahu i časového uspořádání, takže vzdělávací výpadek 
opravdu nehrozí, snad jen výrazné omezení souvisejících doprovodných akcí a činností školy jako takové. 
 
A samozřejmě se všemu přizpůsobí i metody hodnocení a klasifikace tak, aby byly dodrženy veškeré 
pedagogické základní zásady, zejména pak zásada přiměřenosti obsahu a rozsahu učiva, použitých metod a 
zvláště pak metoda nutného užití pedagogicky taktního přístupu k žákům.
 
Takže pro dnes na závěr.  Hlavy vzhůru a spolu to zvládneme !                Hynek Kalhous


