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Vážení rodiče a přátelé školy. 
V současné době se opět, stejně jako na jaře, nacházíme v situaci, kdy nejen škole, ale celé 
společnosti komplikuje práci epidemie koronaviru Covid-19. Vypadá to, že situace se v blízké 
budoucnosti příliš nezmění, koronavir tu s námi zůstane asi delší dobu. Je proto nutné se s tím naučit 
žít. Z pohledu školy je nezbytné v této nelehké situaci zajistit, aby kvalita poskytovaného vzdělávání 
„utrpěla“ co nejméně a žáci naší školy dostali odpovídající fundament základního vzdělání. 
Přestože se distanční vzdělávání od začátku školního roku zabudovalo do školského zákona, škole 
byly poskytnuty finanční prostředky na zlepšení materiálního vybavení pro tuto formu vzdělávání  
a také vyučující si již našli optimální systém k jejímu provádění dle svých schopností, je zřejmé, že 
bez podpory rodičů, obzvláště u našich nejmladších žáků, by se realizace distanční výuky neobešla. 
Jsme si všichni vědomi, že pro vás – rodiče – je tato podoba vzdělávání velmi náročná a vysilující,  
a v některých případech nepřispívá ke klidnému rodinnému životu. Nesnadná je tato situace i pro 
pedagogické pracovníky naší školy, kterým přináší neustále nové výzvy, na něž musí reagovat  
a překonávat je při zachování odpovídající úrovně vzdělávání.  
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval vám – rodičům – za váš odpovědný a vstřícný přístup 
k distančnímu vzdělávání, prostě za to, jak se k této věci v drtivé většině stavíte. Držte se, vytrvejte. 
Také děkuji všem svým kolegyním a kolegům za odvedení kvalitní práce a za svědomitý přístup 
k realizaci distanční formy vzdělávání. 
Přeji všem pevné zdraví.  

 Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 
 
 

Fakescape 

Víte, která paměť je ta nejkratší? Myslíte, že lidská? Skoro jste se trefili. Ta lidská není kdovíjak 
dlouhá, ale ještě kratší najdete na internetu. Nevěříte? Zkuste si vzpomenout například na „legendu 
o smrti studenta Martina Šmída“, který údajně zemřel během 17. listopadu 1989 v Praze. Nebo si 
možná vybavíte „zaručenou“ zprávu o recyklování starého mléka… Těmto zprávám, ačkoliv byly 
několikrát seriózně vyvráceny, ještě dnes věří hodně lidí… 
Proto se přes třicet žáků 9. ročníku 2. října vydalo pod hrad Bouzov do obce Kozov, aby si na 
Valáškově gruntu vyzkoušeli, jak jsou na tom s „novinářskou kachnou“. Formou dvou únikových her 
pomohli profesoru Vševědovi zachránit lidstvo před nebezpečným virem (tenhle bacil totiž z lidí dělá 
nemyslící dezinfombie) a posléze odhalili manipulace i dezinformace prezidentských kandidátů 
v roce 2028. První lehčí hru vystřídala těžší, ale obě měly jedno společné: odolat manipulativním 
technikám můžeš tehdy, když si naservírované informace ověříš z důvěryhodných zdrojů. Není 

zkrátka všechno zlato, co se třpytí… 
I když téma fake news a hoax patří mezi učebně náročnější látky, 
žáci ho v rámci projektového dne mimo školu zvládli výtečně. A není 
divu. Hrami i výkladem manipulativních sdělení je skvěle provedl 
pan Pavel Brejcha (student politologie a bezpečnostních studií na 
Masarykově univerzitě). V této výuce ovšem nesměl žádné žákyni či 
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žákovi chybět mobil, neboť bylo třeba ověřovat informace hned z několika zdrojů. Deváťáci se učili 
díky „Fakescape“, projektu studentů z Masarykovy univerzity, kteří chtěli, aby si žáci ZŠ či SŠ 
„prakticky a hravou formou vyzkoušeli, jaké to je, odhalovat dezinformátory, uniknout fake news  
a nenechat se od někoho napálit…“ (dále viz www.fakescape.cz).  
Kvalitu „Fakescape“ potvrzuje hned několik získaných ocenění:  
- v lednu 2019 obdržel 2. místo v celosvětové soutěži P2P Digital Challenge, 
- Fakescape se umístil mezi třemi nejlepšími projekty v Ceně Gratias Tibi 2019 v kategorii do 30 let, 
- v roce 2019 se projekt umístil mezi pěti nejlepšími v Cenách SDGs 2019 v kategorii Veřejná sféra.  
Dobrá věc se tedy, mládeži, podařila… 
Přeji vám, abyste fake news a dalším nedobrotám unikli! 

Mgr. Ester Muroňová 

Školní družina - ŽIvot - RAdost - FAntazie – v družině se prima žije!  

Na dětech bylo v září znát, že jsou plné očekávání. Školní družina (ŠD) a paní vychovatelky dětem  
v družině nabízejí možnost smysluplného trávení volného času. ŠD zahájila ve školním roce 2020- 
-2021 svoji činnost v sedmi odděleních. Jako v předešlých letech i letos jsme dětem nabídli možnost 
navštěvovat různé zájmové kroužky. Ty sportovněji zaměřené si mohly zvolit florbal, pro malé 
kreativce byl přichystán kroužek dovedných rukou a v kroužku deskových her si zájemci mohli 
procvičit své mozkové buňky. Vše bylo nachystáno, děti natěšené, avšak nepřítel Covid-19 byl proti 
nám. Tyto zájmové kroužky jsme, bohužel, vůbec neměli možnost zahájit. Důvodem byla 
koronavirová pandemie, která omezila nejen naše aktivity, vedla k uzavření celé školy a ovlivnila 
celkový chod života kolem nás. 
A jak vypadal náš běžný život před uzavřením škol?  
První akcí, která u nás v ŠD proběhla, byl „Týden bez odpadu 2020“. Celý týden se děti seznamovaly 
s nutností chránit naši planetu a své okolí před množství obalů.  Dozvěděly se nejen o potřebnosti 
třídění odpadů, ale také o tom jak a proč si rozumně pořizovat zboží.  
Dne 10. září 2020 jsme se s 40 dětmi ŠD vydali na cestu do Vernířovic. Zde proběhla akce „PŘÍRODA 
KOLEM NÁS aneb kde kaštánky pomáhají“. Na ni jsme se všichni dozvěděli, jaký je život kolem 
rybníků. V praxi jsme si vyzkoušeli přenášení raků z vypuštěného rybníka do rybníka plného vody. 
Závěrem této akce bylo předávání knih, záložek a diplomů za sběr kaštanů z podzimu 2019. Vítěz ve 
sběru kaštanů si domů odvezl daňčí shoz. Velmi oceněné a tradičně oblíbené bylo také opékání 
špekáčků. Letos opět sbíráme kaštany a žaludy pro zvířátka z vernířovické obory. Doufáme, že si na 
nás za tuhé zimy vzpomenou. 
Stále pokračujeme v našem aktivním zapojování do celorepublikového projektu „Celé Česko čte 
dětem“.  
Od začátku školního roku se řídíme mottem této společnosti: „Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři 
musíme ukázat cestu.“ I my si uvědomujeme, jak je důležité přitáhnout děti k aktivnímu čtení. 
Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví; rozvíjí 
paměť a představivost, učí logickému myšlení.  
Koncem září děti v jednotlivých odděleních školní družiny výtvarně ztvárnily Žirafu Žofii. Malovaly ji 
nejen na papír různými výtvarnými technikami, ale i křídami na asfalt před hlavním vchodem školy. 
Druhý měsíc školního roku jsme zahájili akcí Bezpečno kolem nás. Na této akci se děti dozvěděly 
mnohé informace o bezpečí či nebezpečí, které jim v jejich okolí hrozí. Řešily také mnoho úkolů 
spojených s tímto tématem.  
Dále děti ze ŠD absolvovaly v omezeném režimu se zvýšenými hygienickými opatřeními, oblíbenou 
akci „Vrškování“. V letošním roce pouze v jednotlivých třídách, bez účasti školního parlamentu. 
Posledních hezkých dnů babího léta jsme využili při „Dráčkování“.  
Akcí, kterou se v této složité době přesto podařilo uspořádat, byla již 20. pohádková Noc  
s Andersenem.  Plánována byla již na pátek 27. 3. 2020. V tomto termínu však akce kvůli nouzovému 
stavu neproběhla. I náhradní termín 9. 10. 2020 byl nepříznivě ovlivněn koronavirovou pandemií  
a nocování proběhlo ve virtuálním prostředí.  

http://www.fakescape.cz/
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Pak následovalo to, co někteří z nás možná tušili, ale nikdo si to nepřál. Z důvodů nouzového stavu 
byly uzavřeny školy, a tedy i naše školní družina. Tuto dobu jsme využily nejen úklidem prostor ŠD, 
vlastním sebevzděláváním ale i chystáním mnohých aktivit pro děti po návratu z nouzového stavu. 
Jestliže máte zájem a chcete vědět, co se bude dále dít v naší družině, sledujte naše stránky 
www.6zs.cz 
Pokud jste dočetli až sem a váháte, co se svými ratolestmi udělat, doporučujeme: 

 být optimisty, 

 jít na malou procházku (třeba i s rouškami) do parku, do lesa, na zahradu, 

 číst si společně nějakou knížku (při té příležitosti přerovnat dětské knížky v dětské 
knihovničce), 

 něco dobrého si společně uvařit, 

 zacvičit si společně deset dřepů a udělat pět kliků,  

 být stále optimisty. 
Budu ráda, když touto nelehkou dobou projdete co možná nejklidněji, užijete se navzájem  
a pochlubíte se mi třeba fotkou ze společných aktivit.  
Moc se na vás všechny těšíme!  
Pokud vás naše aktivity oslovily či potřebujete informace nějak doplnit, kontaktujte ve školní družině 
vedoucí vychovatelku paní Mgr. Adélu Nevrlou. (Nevrla@6zs.cz) 

                       Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 

Informace výchovné poradkyně 

I v této nelehké době musíme myslet na naše vycházející žáky. V následujícím textu vycházím 
z informací, které zazněly na online setkání výchovných poradců s představiteli Olomouckého kraje, 
a informací z MŠMT ze dne 30. 11. 2020. 
Je zcela možné, že dojde ze strany MŠMT k nějakým úpravám. Vše se včas dozvíte. 
Pro letošní školní rok  2020/2021 platí možnost podávat v rámci 1. kola přijímacího řízení přihlášky 
na 2 střední školy (2 obory vzdělávání). Přihlášku vyplní a vytiskne ve škole výchovná poradkyně na 
základě údajů dodaných žáky. Termín odevzdání přihlášky na obory s talentovou zkouškou je 30. 
11. 2020. Jarní termín odeslání přihlášky pak 1. 3. 2021.  
Podrobnější informace o kritériích pro přijetí na SŠ, o předpokládaném počtu přijímaných žáků a o 
termínech zveřejní ředitel střední školy pro první kolo přijímacího řízení pro obory s talentovou 
zkouškou do 30. 10. 2020, pro ostatní obory do 31. 1. 2021.  
Termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou je od 
4. ledna do 31. ledna 2021, do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou je od 4. ledna 
do 31. ledna 2021, a do oborů vzdělání konzervatoří od 4. ledna do 31. ledna 2021.  
Podle nových informací z ministerstva školství (MŠMT) bude na rozhodnutí ředitele SŠ, zda se škola 
připojí k jednotným přijímacím zkouškám (termíny viz níže), nebo si vytvoří vlastní přijímací zkoušky, 
nebo zkoušky nebudou. Následující odkaz vás propojí přímo na sdělení MŠMT.  
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky . 
MŠMT stanovilo termíny pro jednotné přijímací zkoušky formou testu ze vzdělávacího oboru Český 
jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace na tyto dny: 
12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 pro čtyřleté obory vzdělání. 
V případě víceletých gymnázií se předpokládá standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se 
týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou 
termínů zkoušky, a to 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií, 
náhradní termíny jsou stanoveny na 12. a 13. 5. 2021. 
Bohužel obvyklé akce spojené s prezentací škol – burza práce, Scholaris, nábory ve škole, se pro 
letošní rok přesouvají do online světa. Průběžně vás budu informovat a zasílat odkazy přes EŽK. 
V průběhu prosince každý vycházející žák obdrží tištěnou verzi: Atlas školství – Olomoucký kraj.  
Elektronická verze Atlasu školství byla již odeslána rovněž přes EŽK. 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky
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Na https://olomouckeskolstvi.pincity.cz naleznete další užitečné informace o školách- např. 
prezentační videa. 
Na https://olomouckeskolstvi.pincity.cz naleznete další užitečné informace o školách- např. 
prezentační videa. 
Pro řešení jakýchkoliv problémů je také možné si dojednat schůzku s výchovnou poradkyní na 
telefonním čísle 583 550 616. 

                               Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně 
 
 
 

Následují akce, které letos neproběhnou – ale nezoufáme si 

 
 

Vánoční jarmark 

 

Halloween – deváťáci pro čtvrťáky 

 

Školní lyžařský výcvikový kurz (LVK) 

 

Cykloturistický kurs 

 
 
 

Zatím ještě nevíme, jak to bude … 

      
 

Plavecký výcvik 2020/2021 – konečně v šumperském bazénu! 

 
 

https://olomouckeskolstvi.pincity.cz/
https://olomouckeskolstvi.pincity.cz/

