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Na základě § 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, předkládám Školské radě Základní školy sv. Voršily v Praze a Radě školské právnické 

osoby Základní školy sv. Voršily v Praze výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015. 

 

 

 

 
Výroční zprávu o činnosti školy vypracoval dne 1. 9. 2015  PhDr. Filip Roubíček, Ph.D. 

ředitel školy 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána v pedagogické radě dne 30. 9. 2015. 

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena školskou radou dne 23. 11. 2015.  
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I. 

Základní údaje o škole, školském zařízení 
 

 

1. Název a sídlo školy 

 

Základní škola sv. Voršily v Praze 
Ostrovní 2070/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

 
 

2. Ředitel školy a statutární zástupce ředitele 
 

Ředitel školy:   
PhDr. Filip Roubíček, Ph.D. 
e-mail: skola@zssv.cz, telefon: 224 934 646 
 
Statutární zástupce ředitele:  
Mgr. Adolf Špaček 
e-mail: sborovna@zssv.cz, telefon: 224 931 495 
 

 

3. Webové stránky školy 
  

www.zssv.cz 
 
 

4. Kapacita školy a školských zařízení 
 

Základní škola kapacita 540 
Školní družina kapacita 200 
Školní klub   

 
      

5. Obory vzdělání – vzdělávací program 
 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně (ŠVP ZV Společně) 

 
 

6. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 
 

Základní škola: Ostrovní 2070/9, Praha 1 (Vlastníkem objektu je Komunita Římské unie řádu svaté 
Voršily se sídlem Ostrovní 11, Praha 1.) 

 
Školní družina a školní jídelna - výdejna: Voršilská 5, Praha 1 (Vlastníkem objektu je Komunita 
Římské unie řádu svaté Voršily se sídlem Ostrovní 11, Praha 1.) 

 

 

7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 
 

Základní škola sv. Voršily v Praze je plně organizovaná škola s rozšířeným vyučováním jazyků. 
Škola má 18 tříd 1. až 9. ročníku, v každém ročníku dvě třídy. Vzdělává na 500 žáků včetně dětí 
individuálního vzdělávání a kmenových žáků studujících v zahraničních školách. 
 
V budově školy jsou k využití odborné učebny fyziky, chemie, matematiky, dějepisu, zeměpisu, 
cizích jazyků, hudební a výtvarné výchovy, počítačová učebna, knihovna, klubovna, oratoř, plavecký 
bazén, tělocvična a gymnastický sál. V areálu školy se nachází hřiště pro míčové hry a zahrada. 
Pro žáky 1. - 4. ročníku je v provozu školní družina, která využívá ke svým činnostem prostory 
v budově ve Voršilské ulici a voršilskou zahradu. Školní klub, který je přednostně určen žákům 
2. stupně, nabízí řadu zájmových aktivit. Stravování je zajištěno v moderní školní jídelně (výdejně) 
ve Voršilské ulici. 

 
 

mailto:skola@zssv.cz
mailto:sborovna@zssv.cz
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8. Školská rada 

 
Školská rada byla ustanovena v počtu 9 členů dne 1. listopadu 2012. 
 
Členové školské rady 
a) za zřizovatele školy:  
S. Adeodata Jarmila Juřenčáková, OSU 
S. Mgr. Anděla Dita Slezáková, OSU 
S. Benedikta Petra Králíčková, OSU 
 
b) za zákonné zástupce žáků: 
Stanislav Kavale, předseda školské rady 
Bc. Ondřej Tichý  
Mgr. Blanka Wichterlová 
 
c) za pedagogické pracovníky školy: 
Mgr. Barbora Masopustová 
Ing. Viktor Tolar 
Ing. Věra Žádníková 

 

 

 

II. 

Pracovníci školské právnické osoby 
 

1.  Pedagogičtí pracovníci 

 

a) počty osob (podle údajů ze zahajovacích výkazů) 
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Základní škola 
sv. Voršily v Praze 

3 2,7 40 31,9 0 0 46 37,0 

 
 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)  
 

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

Základní škola 
sv. Voršily v Praze 

  Kvalifikovaných 41 89 % 

  Nekvalifikovaných 5 11 % 

 

 

c) další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 Počet akcí Zaměření Počet účastníků 

Semináře 23 pedagogika, odborné 107 

Vzdělávací projekty 1 výuka fyziky 1 

Rozšiřující pedagogické studium 5 1. st., ped., NV, AJ 7 

Školský management 1  1 
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Přehled akcí DVPP 
 

Termín Zaměření akcí Počet účastníků Vzdělávací instituce 

2014/2015 Učitelství pro 1. stupeň  1 Div PedF UK Praha 

2014/2015 Studium pedagogiky  2 So, Chlou UJAK Praha 

2014/2015 Školský management 1 Mrz PedF UK Praha 

2014/2015 Studium pro asistenty pedagoga 2 Pol, Šim JABOK Praha 

2014/2015 Náboženská výchova 1 Odv UHK 

2014/2015 Didaktika AJ 1 Zem PedF UK Praha 

2014/2015 Projekt Elixír do škol – tandemy ve výuce fyziky 1 Nov MFF UK Praha 

09/2014 Seminář Školní poradentsví 40  Mgr. Michaela Veselá 

09/2014 Seminář Kriminalita z nenávisti 1 Ora PPP pro Prahu 1, 2 a 4 

10/2014 Setkání výchovných poradců 2 Svo, Maso Nový Porg 

10/2014 Logopedická konference 1 Leš ČAK 

10/2014 Seminář Nápadník do hodin matematiky 2 Fen, Svo Fraus 

11/2014 Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2 Rou, Ša JČMF 

11/2014 Prevence rizikového sexuálního chování 1 Leg Magistrát hl. m. Prahy 

11/2014 Seminář English for Life 1 Žád British Council 

12/2014 Seminář Změny v daních a účetnictví 1 Rou AP 

12/2014 Seminář Systém podpory nadání 1 Zem NIDV 

01/2015 Seminář Školská poradenská pracoviště 1 Ora PPP pro Prahu 1, 2 a 4 

02/2015 Seminář Dva dny s didaktikou matematiky 3 Nov, Rou, Ša PedF UK Praha 

03/2015 Konference S.E.N. in language lessons 1 Zem MŠMT 

03/2015 Seminář Rizikové chování dětí 1 Ora PPP pro Prahu 1, 2 a 4 

03-06/2015 Kompetence III 1 Rou ČŠI 

03/2015 Konference Mensa pro rozvoj nadání 1 Zem Mensa 

04/2015 Terapeutický výcvik 1 Leg  

04/2015 Seminář Současná čeština 1 Svo Fraus 

04/2015 
Konference EME 2015 – Primární matematické 
vzdělávání 

1 Rou 
Katolická univerzita 
Ružomberok 

04/2015 Seminář Genetická metoda 2 Ti, Svo Fraus 

04/2015 Setkání metodiků prevence a výchovných poradců 1 Maso KPPP 

05/2015 Pražské fórum primární prevence rizikového chování 1 Ora Magistrát hl. m. Prahy 

06/2015 Seminář Školní poradentsví 40 Mgr. Michaela Veselá 

 

d) jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

11 

z toho 

s odbornou kvalifikací  
(dle zákona o ped. prac.) 

11 

bez odborné kvalifikace  
(dle zákona o ped. prac.) 

0 

rodilý mluvčí 0 

 
 

2.  Nepedagogičtí pracovníci 
 

a) počty osob 
 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

12 8,4 

 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
 

semináře 1 právo, administrativa 1  

kurzy 0    
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III. 

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 
 

1.  Počty tříd a žáků – denní vzdělávání 

 

škola počet tříd počet žáků 

Základní škola sv. Voršily v Praze 18 450 

Individuální vzdělávání 5 55 

 
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku  

přerušili vzdělávání:   0 

nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 

sami ukončili vzdělávání:  0 

vyloučeni ze školy:   0 

nepostoupili do vyššího ročníku:  1 z toho nebylo povoleno opakování:  0 

přestoupili z jiné školy:   2 

přestoupili na jinou školu:  8 

jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 

 
2.  Průměrný počet žáků na třídu a na učitele – denní vzdělávání 

 

škola 
průměrný počet žáků 

na třídu 
průměrný počet žáků 

na učitele 

Základní škola sv. Voršily v Praze 25,0 14,1 

 

3.  Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 
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počet žáků 
celkem 

          30    

z toho nově 
přijatí 

          3    

 

4.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků – denní vzdělávání (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

 
 

Základní škola sv. Voršily v Praze 

z
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e
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é
h
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p
o
č
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á
k
ů

 prospělo s vyznamenáním 340 

neprospělo 3 

opakovalo ročník 3 

počet žáků s uzavřenou klasifikací 
do 30. 6. 2015 

493 

% z celkového počtu žáků 97,6 % 

průměrný počet zameškaných hodin 
na žáka 

50,7 

z toho neomluvených hodin celkem 3 
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5.  Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2014/2015 

 
počet přihlášek celkem 98 

počet přijatých celkem 49 

počet odkladů povinné školní docházky 0 

 

 

 
6.  Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin (stav podle zahajovacího výkazu) 

 

Státní příslušnost Počet žáků 

Itálie 1 

Srbsko 1 

Slovensko 3 

Ukrajina 2 

USA 1 

Celkem 8 (z toho 5 dívek) 

 

 

 

7.  Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

 
Ve školním roce 2014/2015 vzdělávala na 1. stupni 23 a na 2. stupni 15 integrovaných žáků se 
specifickými poruchami učení, pozornosti nebo chování. Při vzdělávání těchto žáků spolupracovali 
s vyučujícími 4 asistenti pedagoga a speciální pedagožka. Díky specializaci se dařilo práci asistentů 
vhodně kombinovat a efektivně využívat s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků. Zároveň 
učitelé věnovali speciální péči žákům s tzv. zohledněním vzhledem k  částečně kompenzovaným 
specifickým  poruchám. Škola v těchto oblastech velmi dobře spolupracuje s Křesťanskou 
pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 8. 
 
 

 
8.  Vzdělávání nadaných žáků 

 
Ve školním roce 2014/2015 pokračoval skupinový program pro nadané žáky z 1. stupně již šestým 
rokem. Program vedly tři asistentky pro nadané žáky: Lenka Zemanová (ČJ, M), Magdalena 
Šilarová (M), Barbora Šemrová (ČaS). Celkem se ho účastnilo 34 žáků z 1. – 5. ročníku. Kromě 
dvou odešli všichni žáci z 5. ročníku na víceleté gymnázium. 
 

ročník počet žáků 

1. 3 

2. 7 

3. 6 

4. 7 

5. 11 

 
Program byl zaměřen na češtinu, matematiku a předmět člověk a svět (pouze pro mladší skupinu). 
Žáci z 1. tříd se do programu mohli zapojit během školního roku podle aktuální situace a po 
vzájemné domluvě s třídními učitelkami, rodiči a ve spolupráci s PPP. Všichni žáci, kteří se 
programu účastnili, mají zprávu z psychologického vyšetření v pedagogicko-psychologické 
poradně. Žáci pracovali ve věkově smíšených skupinách, v každém předmětu jednu hodinu týdně 
vždy žáci z 1. až 3. ročníku a 4. a 5. ročníku společně. Tento přístup se osvědčil, děti měly možnost 
se setkávat se svými „intelektovými vrstevníky“ z jiných ročníků. Většina žáků se účastnila 
programu ve všech třech předmětech, které na sebe v rozvrhu navazovaly. 
 
Žáci se v letošním školním roce zúčastnili Týdne vědy v AV ČR (říjen 2014), soutěže Matematický 
proud na Gymnáziu Christiana Dopplera, školní soutěže Koruna sv. Voršily a Logické a 
Matematické olympiády. Naše škola je od roku 2013 zapojena do Sítě podpory nadání 
(http://talentovani.cz/seznam-clenu-sipon).   
 
 

http://talentovani.cz/seznam-clenu-sipon
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9.  Ověřování výsledků vzdělávání 

 
Ve školním roce 2014/2015 se škola zúčastnila testování Stonožka, realizované společností Scio. 
V říjnu 2014 bylo provedeno testování žáků 6. ročníku a v listopadu 2014 žáků 9. ročníku z českého 
jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.  
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10. Školní vzdělávací program 

 
Dokument Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně (ŠVP ZV Společně) 

Základní školy sv. Voršily v Praze byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání (RVP ZV) na základě zákona č. 561/2004 Sb. ŠVP ZV Společně vychází 

z dlouhodobých vzdělávacích a výchovných cílů školy a jejích možností. 

Učební plán  

1. stupeň 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 

Český jazyk 7 7 8 8 7 7 8 8 8 8 

Francouzský jazyk         3 3 4 4 3 3 

Německý  jazyk         3 3 4 4 3 3 

Anglický jazyk         3 3 4 4 3 3 

Matematika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Informatika                 1 1 

Člověk a svět 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Člověk a práce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  20 20 22 22 24 24 26 26 26 26 

 

2. stupeň 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 

Český jazyk 4 4 4 4 4 4 5 5 

Francouz. j.    (1./2. CzJ) 4/3 4/3 3/4 3/4 3/4 3/4 3/3 3/3 

Německý  j.    (1./2. CzJ) 4/3 4/3 3/4 3/4 0/4 0/4 3/3 3/3 

Anglický j.      (1./2. CzJ) 4/3 4/3 3/4 3/4 3/4 3/4 4/4 4/4 

Matematika 4 4 4 4 4 4 5 5 

Informatika 1 1             

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 

Občanská a etická výchova 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Náboženské vzdělávání 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fyzika 1 1 2 2 2 2 1 1 

Chemie         2 2 2 2 

Biologie 2 2 2 2 2 2 2 2 

Zeměpis 1 1 2 2 2 2 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 

Rodinná a etická výchova 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Člověk a práce     1 1 1 1 1 1 

 28 28 30 30 32 32 32 32 
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11. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 
Škola poskytuje výuku dvou cizích jazyků všem žákům druhého stupně. Od 3. ročníku se vyučuje 
jeden cizí jazyk – anglický, německý nebo francouzský, od 6. ročníku další z uvedených jazyků. Cizí 
jazyky vyučuje celkem 11 učitelů ve 47 jazykových skupinách v rozsahu 3 - 4 hodiny týdně (celkem 
163 vyučovacích hodin týdně). 

 

Třídy jazyk počet žáků 

3. - 9. ročník 

anglický 255 

francouzský 104 

německý 156 

Celkový počet žáků učících se cizí jazyk 330 

 
 V rámci podpory jazykového vzdělávání bylo organizováno několik školních akcí:  

Evropský den jazyků – výjezd do Drážďan 4.AB (Šaň, Fen, Kuž) 09/2014 
Evropský den jazyků – anglické divadlo 5.AB, 2. stupeň (Žád) 09/2014 
Poznávací zájezd do Drážďan 7. až 9. roč. (Hoj, Svo, Kuž) 12/2014 
Stáž francouzské studentky ESPE Rennes Zem, Mál, Brů 01/2015 
Projekt Edison 2. stupeň (Vav) 02/2015 
Czech Trip – projekt CIEE 7.AB (Brů, Vav, Žád)  03/2015 
Stáž francouzského studenta Zem, Mál, Brů 03/2015 
Poznávací zájezd do Berlína 9.AB (Hoj) 05/2015 
Poznávací zájezd do Anglie 2. stupeň (Žád) 06/2015 

 
V týdnu od 16. 2. do 20. 2. 2015 se uskutečnil projekt Edison určený žákům 2. stupně. Školu 
navštívilo 8 zahraničních stážistek z Mexika, Brazílie, Černé Hory, Nového Zélandu, Korey, Číny, 
Taiwanu a Japonska. Prostřednictvím prezentací stážistek v anglickém jazyce měli žáci možnost 
poznat nové kultury, seznámit se se zvyky, tradicemi a situací v těchto zemích. Cílem projektu bylo 
zvýšit zájem o výuku jazyků, motivovat ke zlepšení komunikačních dovedností v angličtině a rozšířit 
poznání v multikulturní oblasti. 

 

12. Duchovní zaměření a aktivity školy 
 
Ve školním vzdělávacím programu je předmět náboženství povinným vyučovacím předmětem. Při 
výuce je respektována svoboda jednotlivých žáků ve vztahu k náboženské víře a ve vztahu k jiným 
křesťanským či náboženským vyznáním. Výuka náboženství na 1. stupni je zaměřena na 
seznámení žáků se základními křesťanskými pojmy a hodnotami. Jejím cílem je nabídnout a 
rozvíjet křesťanskou duchovní orientaci, vzdělávat a vychovávat k lidsky odpovědnému přístupu 
k životu i druhým lidem, sjednotit a harmonizovat výchovu a vzdělávání v souladu s poselstvím 
evangelia. Předmět je vyučován ve všech ročnících v rozsahu 1 hodiny týdně. Pravidelné celoškolní 
a ročníkové mše sv. sloužili kněží a školní kaplan v kostele sv. Voršily, kde se děti aktivně zapojují 
do ministrování, čtení z Písma a přímluv, zpěvu ve schole a přinášením obětních darů. 
Na svátek sv. Ludmily 16. září, kdy si připomínáme Den církevních škol, putovali žáci se svými 
učiteli na různá poutní místa. Mladší děti se vydaly k Panně Marii Sněžné, Pražskému Jezulátku, na 
Loretu nebo Břevnova. Starší žáci navštívili Brandýs na Labem a Starou Boleslav. 
Každý rok zavítá do naší školy sv. Mikuláš, provázen množstvím krásných a hodných andělů, aby 
přinesl nejen dárečky, ale především moudrá a laskavá slova. 
První lednový týden patřil tradičně Tříkrálové sbírce. Dopoledne i odpoledne vyrazilo do ulic Prahy 
několik skupinek dětí, aby podpořily charitativní dílo. Celkový výtěžek činil přes 16 000,- Kč. 
V adventu a  postě jsou žáci, učitelé i rodiče zváni prožít duchovní obnovu. Program je zajištěn pro 
každý ročník zvlášť. Letos vyjeli žáci 6. tříd na duchovní obnovu k františkánům do Brna. 
V rámci Dnů víry přijali žáci třetích tříd pozvání na kulturní program do Církve bratrské. Shlédli zde 
představení „Noemova archa“ a seznámili se s činností a prostory Církve bratrské. 
Na jaře letošního roku byla vyhlášena soutěž pro žáky školní výuky náboženství Arcidiecéze 
pražské. Účastníci soutěžili s jednou prací „sv. Anežka Česká“ ve školním a diecézním kole. 
Hodnotil se výkon výtvarné/slohové práce podle příslušné kategorie A – I. stupeň a B- II. stupeň. 
V diecézním kole v kategorii mladších žáků prvního stupně získali ocenění dva žáci naší školy: 
Amálie Toperczerová (3.B) za 1. místo a Martin David Rehák (2.A) za 3. místo. Knižní odměny 
předal vítězům pan biskup Malý v reprezentačních sálech Arcibiskupství pražského. 
V neděli 7. června prožilo 16 dětí slavnostní den, kdy poprvé přijaly Pána Ježíše v Eucharistii 
v kostele sv. Voršily. Na tyto chvíle se děti intenzivně připravovaly celý školní rok v rámci kroužku 
„příprava ke svátostem“. Během školního roku je také nabízena všem přijímajícím dětem možnost 
přistoupit ke svátosti smíření. 
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13. Individuální vzdělávání 

 
Alternativu individuálního vzdělávání poskytuje škola rodinám od 1. února 2005. Ve školním roce 
2014/2015 bylo individuálně vzděláváno 55 žáků, z toho 14 žáků nově přijatých (z nich 12 do první 
třídy), 2 žáci přestoupili z jiné školy. Všichni žáci prospěli a postoupili do vyššího ročníku. Na 
vysvědčení bylo 25 žáků hodnoceno slovně a 30 žáků klasifikačními stupni.  
V průběhu školního roku měli žáci z IVz možnost účastnit se různých celoškolních akcí. Škola 
organizovala pro rodiče tematická setkání a semináře. Celé rodiny se mohly scházet, vzájemně se 
obohacovat a předávat si zkušenosti a účastnit se uměleckých dílen na několika celodenních 
sobotních setkáních ve škole, při kterých zároveň hojně využívaly TV areál. Některé rodiny 
spolupracují na dlouhodobých i krátkodobých společných vzdělávacích projektech. Různé skupinky 
dětí se z iniciativy rodičů několikrát týdně scházejí ke společnému učení pod vedením jiné autority. 
Rodiny se také účastní celopražských a celorepublikových akcí domácího vzdělávání, které často 
spoluvytvářejí. 
 
 

IV.  

Aktivity právnické osoby 

Prezentace školy a školských zařízení na veřejnosti 
 
 

1.  Výchovné poradenství 

 
Poradenství zaměřené na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťovaly B. Masopustová 
(1. stupeň) a H. Svobodová (2. stupeň) a kariérní poradenství M. Weissová. V rámci výchovného 
poradenství byla věnována péče žákům integrovaným se specifickými poruchami učení nebo 
chování a žákům nadaným. Při jejich diagnostice škola spolupracovala s pedagogicko-
psychologickými poradnami. Pro žáky se specifickými poruchami vytvořili třídní učitelé ve spolupráci 
s pracovníky poradny individuální vzdělávací plány a speciální pedagožka D. Lešková se věnovala 
jejich individuální nápravě. Na vzdělávání integrovaných žáků se podíleli také 4 asistenti pedagoga. 
Pro žáky 6. ročníků uskutečnili pracovníci poradny depistážní diktát pro odhalení skrytých poruch, 
podařilo se tak podchytit tyto jevy včas a ve spolupráci se speciálním pedagogem zajistit i nápravy. 
Týkalo se to hlavně žáků nově přijatých do šestého ročníku z jiných škol. 
Výchovnými problémy se zabývaly výchovné komise a školní psycholog, který nabízí žákům, 
rodičům a učitelům konzultace.  
V oblasti kariérní orientace žáků škola spolupracovala s KPPP, která pro zájemce z  5. ročníků 
pořádala již tradičně testy studijních předpokladů. Testy žákům i rodičům umožňují poznat jejich 
slabiny přímo v konkrétních jevech a následný rozbor s psychologem zároveň nabízí i možnosti 
řešení odhalených problémů.  
Pro žáky 8. ročníku se konaly testy profesionální orientace, které jim mohou usnadnit výběr střední 
školy. Také tyto testy pro naše žáky pořádala KPPP. Testy pro žáky 5. i 8. ročníku jsou příznivě 
přijímány rodiči, proto v nich hodláme dále pokračovat. 
Při přijímacím řízení na střední školy byli žáci naší školy úspěšní: 15 žáků 5. ročníku (5 žáků z IVz) 
bylo přijato na osmiletá gymnázia, 4 žáci 7. ročníku na šestiletá gymnázia, 34 žáků 9. ročníku na 
čtyřletá gymnázia, 18 žáků na střední odborné školy a 1 žák na střední odborné učiliště. 
 

 

2.  Prevence rizikového chování 

 
V oblasti prevence rizikového chování se opíráme o školní minimální preventivní program a 
související školní dokumenty. Škola díky svému zaměření, úsilí jednotlivých učitelů a velmi dobré 
spolupráci s rodiči patří mezi školy s minimálním výskytem sociálně patologických jevů. Minimální 
preventivní program byl zaměřen na mladší a starší žáky. Na 1. stupni byly realizovány projekty 
zaměřené na vytváření pozitivních vztahů mezi spolužáky, mezi dětmi a dospělými a zdravý životní 
styl (spolupráce se seniory z komunitního centra AS, projekt Zdravý zoubek). Žáci 3. ročníku se 
podíleli na projektu prevence úrazů, který realizovala Česká pojišťovna. Ve spolupráci s KPPP se 
uskutečnily programy primární prevence pro žáky 4. a 5. ročníku. Žáci 1. stupně se podíleli na 
Projektu 72 hodin a besedovali s Policií ČR. Žáci 6. ročníku vyjeli na adaptační kurz. Jednotlivé 
třídy 2. stupně se v průběhu školního roku zúčastnily preventivních programů pod vedením lektorky 
primární prevence Marie Novákové (Anorexie a bulimie, Návykové látky a závislostní chování, 
Pozitivní klima třídy) a školního psychologa Lukáše Legnera (Učení a paměť, Vztahy v kolektivu). 
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Ve spolupráci s neziskovou organizací ACET ČR absolvovali žáci 6. a 7. ročníku přednášky 
ohledně kyberšikany, žáci 8. ročníku se zúčastnili přednášky na téma Antisemitismus a holocaust, 
žáci 9. ročníku byli poučeni přednáškou na téma Sex, AIDS a vztahy. Žáci 8. a 9. ročníku v rámci 
tematiky holocaustu zhlédli představení divadelní hry Taková divná doba.  
      

3.  Ekologická výchova a environmentální výchova 
 

Environmentální výchova je zařazena do ŠVP ZV Společně jako průřezové téma v rámci předmětu 
člověk a svět (na 1. stupni) a v předmětech zeměpis, biologie, fyzika a občanská výchova (na 
2. stupni). Žáci jsou vedeni k pochopení oboustranného vztahu člověk - příroda a jsou podporováni 
ve správném chování k životnímu prostředí.  

 

Třídění odpadů  
Žáci se zapojují do třídění odpadu, sběru papíru, sběru použitých elektrických zařízení a baterií. 
K tomuto účelu se v každé učebně nacházejí malé barevně označené odpadkové koše, o které se 
stará třídní služba a vysypává je do taktéž barevně rozlišených popelnic na chodbách. 

 

Projekty a výuka 
Během celého roku probíhaly ve třídách projekty se zaměřením na ekologickou tématiku, např. 
Třídíme odpad, Les, Zdravá výživa, Ekosystémy, Domácí zvířata aj. Při vyučování se uskutečnily 
přírodovědné vycházky. V rámci výuky jsou žáci vedeni k pozitivnímu vztahu k přírodě, k objevování 
její krásy a dopadu našeho chování na přírodu.  
Jednotlivé třídy se zúčastnily výukových programů pořádaných Botanickou zahradou Praha, Lesy 
ČR a jinými ekologickými sdruženími. 
Využili jsme permanentku do ZOO, kde proběhly výukové programy a prohlídky ZOO.  
Celý 1. stupeň byl na programu Sovy do škol, který děti velmi zaujal. 

     

Školy v přírodě 
Škol v přírodě se zúčastnily téměř všechny třídy 1. a 2. stupně. Na některých školách v přírodě 
probíhaly programy zaměřené na bližší poznání přírody a krajiny. V rámci školy v přírodě vyčistili 
žáci 4. B část potoka v Národním Parku Krkonoše. 
Čištění potoka na škole v přírodě 
 
 

4.  Multikulturní výchova    
 
V rámci svého působení vede škola žáky k tolerantnosti k jiným kulturám, náboženstvím a rasám, 
k respektu k odlišnostem. Dbá na zavádění etické a právní výchovy do výuky jednotlivých 
předmětů, zejména občanské, rodinné a etické výchovy. Do prostředí školy je začleněno 8 dětí 
cizinců. Pro vzájemné soužití se škola snaží o vyváženost duchovních, vzdělávacích, uměleckých i 
sportovních aktivit.  
Žáci školy se zapojují do projektu Adopce na dálku a podporují 7 dětí. Děti z Indie: Mani Kumar 
(14 let, Onnalakothapalle), Nithya Meghana Nakka (13 let, Chennamanayunikota), Sonia Pambali 
(17 let, Paramanchala), děti z Ugandy: Samuel Okura (16 let, Bwobo Tochi), Odoch Solomon 
(10 let, Mission), Annitah Namulindwa (14 let, Namukono), Brenda Namitala (15 let, Bugogo). 
Pět dětí je v adopci jednotlivých tříd a dvě děti podporuje škola. Žáci si dvakrát ročně korespondují 
s adoptovanými dětmi a jsou také informováni o jejich výsledcích ve škole. 
V rámci multikulturní výchovy jsme také ve škole uspořádali dvě přednášky. V únoru 2015 studenti 
Přírodního gymnázia informovali o projektu „Podej ruku syrskému kluku“ a seznámili žáky 4. a 
5. tříd se situací v Sýrii. V květnu 2015 jsme ve spolupráci s Charitou Praha uspořádali přednášku 
o Ugandě a místní polní nemocnici. Děti se prostřednictvím fotodokumentace a zajímavého 
povídání seznámily se zdejším způsobem života i chodem nemocnice a škol. 
 

 

5.  Výchova k udržitelnému rozvoji 
 

Výchovu k udržitelnému rozvoji příležitostně uplatňuje každý vyučující v rámci svého oboru. 
Poukazují na kvalitu společenského prostředí, které ovlivňuje bezprostředně lidský život, zejména 
životní styl, spotřební zvyky, společenské a politické postoje, způsoby a pravidla společenského 
chování. Učí žáky rozumět vztahům mezi přírodní a společenskou složkou prostředí.  
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6.  Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

 

 Tř. Termín Místo žáků 

1.A bez výjezdu  --  -- 

1.B bez výjezdu  --  -- 

2.A 11.5. - 15.5.2015 Janov nad Nisou 23 

2.B 11.5. - 15.5.2015 Janov nad Nisou 21 

3.A 16.5. - 22.5.20156 Příchovice 24 

3.B 18.5. - 23.5.2015 Plavy 25 

4.A 18.5. - 22.5.2015 Špindlerův Mlýn 22 

4.B 17.5. - 23.5.2015 Černý Důl 20 

5.A 17.5. - 23.5.2015 Černý Důl 28 

5.B 17.5. - 23.5.2015 Černý Důl 24 

6.A 15.9. - 19.9.2015 Ždírec nad Doubravou 25 

6.B 15.9. - 19.9.2015 Ždírec nad Doubravou 25 

7.A 22.6. - 26.6.2015 Dobřív 21 

7.B 22.6. - 26.6.2015 Stará Živohošť 22 

8.A 22.6. - 26.6.2015 
Rynoltice 

15 

8.B 22.6. - 26.6.2015 14 

9.A 21.6. - 26.6.2015 
Desná, Jizerské Hory 

25 

9.B 21.6. - 26.6.2015 21 

7.A+7.B lyžařský výcvik Alpy 38 

 

Poznávací a výměnné pobyty v zahraničí      

  

Třídy Termín Místo Počet žáků 

2. stupeň 1.12.2015 Drážďany (Německo) 86 

2. stupeň 31.5. - 5.6.2015 Londýn (Anglie) 40 

9.AB 15.6. - 16.6.2015 Osvětim (Polsko) 41 

 

 

7.  Školní družina 
 

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školní družinu 165 žáků (1.A - 25 žáků, 1.B - 25 žáků, 2.A 
– 23 žáků, 2.B – 24 žáků, 3. třídy -  41 žáků, 4. třídy -  27 žáků). Žáci se účastnili rozmanitých 
činností, jako jsou výtvarné a rukodělné práce, četba, poslech hudby nebo mluveného slova. Byly 
pořádány různé hry a soutěže. V rámci pravidelných vycházek mezi 14. a 16. hodinou děti 
navštěvovaly dětská hřiště jak v okolí školy, tak i ve vzdálenějších místech Prahy (Žofín, 
Františkánská zahrada, Stromovka, Vyšehrad, Petřín, Kampa, Braník – Kroužky na Vltavě). 
U starších žáků byl kromě hry kladen důraz také na sportovní vyžití a prožitek z pohybu. Některé 
děti se účastnily zájmových kroužků v rámci školního klubu. Děti ze školní družiny se zapojily do 
školních vánočních trhů (prodej výrobků vyrobených ve ŠD), Tříkrálové sbírky, zúčastnily se školní 
akademie. Vychovatelky pro děti organizovaly návštěvy výstav (výstava „Hry a hlavolamy“ na 
Novoměstské radnici, výstava Stavebnice Merkur na radnici Prahy 13 – Sluneční náměstí, výstava 
„Zvony a zvonky“ v Betlémské kapli, výstava betlémů u P. M. Sněžné), dále děti navštívily Muzeum 
čokolády v Celetné ulici, interaktivní výstavu v Akademii věd (Den vědy a techniky), navštívily 
Stanici mladého přírodovědce, podnikly plavbu lodí po Vltavě s výkladem kapitána. Pro děti 1. třídy 
se konala beseda o tramvajích se zaměstnancem MHD. Pro zájemce byl zorganizován „kurzík“ 
bubnování na africké bubny Jembe s panem Vorlíčkem. Některé děti se zúčastnily soutěže 
„O nejlepší filmový plakát“ v kině Ponrepo. V lednu a v červnu se konal ve školní družině koncert 
flétniček pod vedením pana Vavřína. 
Pokračoval anglický program ve školní družině, kdy se děti seznamovaly s angličtinou skrze různé 
činnosti ve třídě i venku, hrály různé slovní i pohybové hry, zpívaly písničky, hrály divadlo aj. 
V prvním pololetí se programu účastnilo celkem 32 dětí z 1.- 3. ročníku, ve druhém pololetí 28 dětí. 
Všechny děti spolupracovaly a program hodnotily pozitivně, spokojenost vyjádřili i rodiče. 
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8.  Školní klub       
 

Hlavním posláním ŠK je nabídka zájmové činnosti, rekreace a odpočinku pro žáky především 
druhého, ale i prvního stupně jako pozitivní alternativy trávení volného času. Zájmové útvary byly 
zaměřeny na umělecké aktivity (výtvarné, hudební a taneční), sportovní aktivity, duchovní aktivity, 
jazykové vzdělávání aj. Žákům byly nabízeny volné aktivity (s pedagogickým dohledem) ve školní 
klubovně Sutroš (stolní fotbal, stolní vzdušný hokej, stolní tenis), PC klubu (hry, vyhledávání 
informací, příprava do školy), na školním hřišti (míčové hry, skákání gumy a přes švihadlo) a ve 
školní knihovně (četba, stolní hry, vyhledávání informací, příprava do školy).  
Kromě pravidelných a spontánních aktivit byly realizovány i aktivity příležitostné jako např. školní 
akademie. Celoškolní Vánoční trhy, Masopustní rej, rétorická soutěž Mladý  Démosthenes, 
celoškolní projektový den, St. Ursula´s Scrabble Cup 2015, Poetické setkání, šachový turnaj, 
školního almanach a školní ročenka byly spolufinancovány či jinak podpořeny. Do činností ŠK se 
zapojilo 675 žáků jako účastníků činností (někteří navštěvují více kroužků), 351 žáků bylo 
zapsaných členů ŠK. Se školním klubem spolupracovalo 28 lektorů, kteří vedli 62 zájmových 
útvarů.  
 
 

9.  Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

 

Název Lektor Termín 
Určeno 

pro 

Francouzština pro druháky  I. Navrátilová úterý 12.50-13.50 2. roč. 

Italština pro žáky  T. Konarovská čtvrtek 15-16 3. - 9. roč. 

Dramatická výchova v AJ M. Vavreková čtvrtek 14-15 4. - 5. roč. 

Hravá čeština pro deváťáky K. Oralová čtvrtek 14.15-15.15 9. roč. 

Divadelní spolek JOSEPH R. Kraus, M. Roule pátek 14.15-16.15 6. - 9. roč. 

Brousek pro tvůj jazýček D. Lešková  

pondělí  14-15 

1. - 9. roč. středa 13.00-13.30 

čtvrtek 12.50 – 13.50 

Plavání pro plavce J. Sobotková 

úterý 14-15 2. - 9. roč. 

středa 12.50-13.50 2. - 9. roč. 

čtvrtek 13.50-14.50 2. - 9. roč. 

pátek 13.50-14.50 2. - 9. roč. 

Florbal M. Podhráský pátek 14-15 3. - 5. roč. 

Florbal M. Budíček 
středa 14-15 2. - 3. roč. 

středa 15-16 4. - 6. roč. 

Fotbal T. Polák 
úterý 13.30-14.30 2. - 3. roč. 

úterý 14.30-15.30 4. - 5. roč.  

Pohybové hry I. Kopecká pondělí 12.50-13.50 1. - 2. roč.  

Geokešing E. Boháčková čtvrtek 14.00-15.30 1. - 9. roč. 

Šachy 1 M. Navrátilová pondělí 12.50-13.50 1. - 5. roč. 

Šachy 2 M. Navrátilová pondělí 14-15 1. - 5. roč. 

Scénický tanec Arabeska J. Mišejková  

pondělí 15.30-17.00 

1. - 9. roč. čtvrtek 14.15-15.15  

čtvrtek 15.15-16.45  

Flétničky a zpívání Z. Vavřín  
pondělí 12.50-13.50 1. - 5. roč. 

čtvrtek 12.50-13.50, 13.50-14.50 1. - 5. roč. 

Klavír a el. klávesy P. Aslanjanová 

pondělí 14-17 

1. - 9. roč. středa 13-19 

čtvrtek 14-16 

Školní orchestr O. Tichý středa 14.15-15.45 3. – 9. roč. 

Pěvecký sbor Knoflíček P. Šaňková čtvrtek 12.45-13.45 1. - 2. roč. 

Pěvecký sbor Knoflík P. Šaňková čtvrtek 14.00-15.30 3. - 9. roč. 

Tradiční řemesla M. Vavřínová  středa 13.50-15.20 2. - 5. roč. 

Výtvarný atelier Nora N. Fuxová úterý 15.30-17.30 1. - 9. roč. 

Ruční práce M. Šilarová čtvrtek 14-15  1. - 5. roč. 

Švadlenka M. Mládková úterý 14-15 1. - 5. roč. 

Pro malé kuchtíky E. Boháčková pondělí 13.20-14.20 2. - 5. roč. 

Zeleňáci Z. Vavřín pátek 14-16 1. - 5. roč. 
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Příprava ke svátosti biřmování P. Pio Olah 1x týdně dle domluvy od 14 let 

Příprava ke svátosti 1. sv. 
přijímání 

Sr. Veronika J. 
Cuřínová 

středa 13.15-14.00; 14.00-14.45 
1. - 5.roč. 

pátek 12.45-13.30; 13.45-14.30 

Školní hřiště 

L. Legner  
T. Gaudník 
M. Roule 
T. Polák 
I. Kopecká 

pondělí 12.50-15.00 
úterý 12.50-16.30 
středa 13-15 
čtvrtek12.50-16.30 
pátek 12.50-15.30 

1. - 9. roč. 

Klubovna Sutroš 
(hrací stoly - fotbálek, 
air-hockey) 

I. Kopecká pondělí 14.00-15.30 

5. - 9. roč. 
M. Roule úterý 13-15 

M. Roule čtvrtek 13-15 

M. Roule pátek 13-14 

PC klub  

J. Sobotková,  
J. Odvárková 

pondělí 13.45-16.15 5. - 9. roč. 

V. Tolar úterý 14.15-17.00 5. - 9. roč. 

J. Odvárková středa 15.30-16.15 5. - 9. roč. 

E. Pelouchová, 
J. Sobotková 

čtvrtek 13.30-16.15 5. - 9. roč. 

J. Sobotková pátek 15-16 5. - 9. roč. 

Klídek v knihovně J. Pecková 

pondělí 11.45-16.00  1. - 9. roč. 

úterý 11.45-16.00 1. - 9. roč. 

středa 11.45-16.00 1. - 9. roč. 

čtvrtek 11.45-16.00 1. - 9. roč. 

pátek 11.45-14.00 1. - 9. roč. 

 

 
10.  Soutěže (úspěšnost do 3. místa na obvodní a krajské úrovni) 

a) vědomostní soutěže 

Matematická olympiáda – obvodní kolo 01/2015 Vejpustek Martin (5.A) 3.-4. místo 
Chemická olympiáda – obvodní kolo kat. D 04/2015 Kunc Jan (9.B) 3. místo 
Biologická olympiáda – obvodní kolo kat. D 04/2015 Merklová Markéta (7.B) 

Lipková Eliška (6.B) 
Vavrušková Anna (7.B) 

1. místo 
2. místo 
3. místo 

b) sportovní soutěže 

Florbal – obvodní kolo 12/2014 hoši 8. a 9. ročník 1. místo 
Přehazovaná – obvodní kolo 03/2015 hoši 7 ročník 3. místo 
Vybíjená – obvodní kolo 04/2015 dívky 4. a 5. ročník 3. místo 
Fotbalový turnaj McDonald´s Cup 04/2015 hoši 4. a 5. ročníku 2. místo 

c) umělecké soutěže 

Celostátní přehlídka dětských recitátorů – 
obvodní kolo 

03/2015 Mišejková Katarína (6.A) cena poroty 
s postupem 

Krajská soutěž dětských pěveckých sborů 03/2015 Knoflíček (1. a 2. ročník) 
Knoflík (3. až 8. ročník) 

stříbrné pásmo 
zlaté pásmo 

Celostátní přehlídka církevních škol 
v zájmové umělecké činnosti 

03/2015 Arabeska čestné uznání 
poroty 

Přehlídka scénického tance (STAP) 04/2015 Arabeska 
Malá Arabeska 
Velká Arabeska 

hlavní cena 
hlavní cena 
cena poroty 

 

11. Spolupráce právnické osoby s partnery 
 

Českomoravská provincie Římské unie řádu svaté Voršily 
Škola spolupracuje se svým zřizovatelem Českomoravskou provincií Římské unie řádu svaté Voršily 
a komunitou sester voršilek, která je pronajimatelem školní budovy a dalších prostor pro činnost školy. 
Zřizovatel koordinuje činnost všech svých škol (MŠ Praha, ZŠ Olomouc), svolává porady ředitelů 
voršilských škol a projednává s řediteli problematiku školské legislativy, pedagogická a duchovní 
témata. Do výše nájemného podporuje školu investicemi do budovy školy, poskytuje prostory 
klášterních budov i dalším aktivitám školy. Tři řádové sestry působily v pedagogickém sboru, jedna 
z nich zastupovala zřizovatele ve vedení školy. Řádové sestry jsou patronkami tříd a pečují o duchovní 
klima ve škole. Sestry se účastní školních akcí, jednání Rady rodičů (spolek rodičů) a Rady starostů 
(žákovská samospráva). 
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Školská rada a Rada rodičů 
Školská rada pracovala v počtu 9 členů (po třech členech za zřizovatele, zákonné zástupce 
a pedagogické pracovníky školy). Schází se a pracuje dle školského zákona.  
Rada rodičů je složena z 18 volených zástupců jednotlivých tříd školy. Rada rodičů se schází jednou za 
měsíc. Na svá jednání zve ředitele školy a podle potřeby i další pracovníky školy, svými vyjádřeními 
slouží jako poradní orgán vedení školy. Pomáhá v  komunikaci mezi žáky, rodiči, učiteli a vedením 
školy. Pomáhá finančně sociálně slabším žákům, je nápomocná při organizaci a financování školních 
akcí. RR přispěla na vybavení počítačové učebny, čtenářského koutku a sborovny. Podílela se na 
organizaci vánočních trhů a květnovém setkání absolventů a organizovala školní ples, jarní a podzimní 
bazar. Zajišťovala dárky pro odcházející žáky i poděkování pedagogickému sboru na konci školního 
roku i v jeho průběhu.  

 

Řeholní řády  
Škola spolupracuje s řádem sester voršilek i s dalšími řeholními řády. Bratři a sestry oslovují žáky, 
rodiče i pedagogické pracovníky při duchovních obnovách, formou přednášek a duchovních rozhovorů, 
spolupracují při mimoškolní a zájmové činnosti, dle svého zaměření rozšiřují poznání žáků a pomáhají 
při organizaci školních akcí. 
 

Arcibiskupství pražské 
Škola spolupracuje a využívá metodické podpory Arcibiskupství pražského a konzultační pomoc 
zejména v oblasti aplikace školské legislativy a hospodaření. Ředitel školy je zván na pracovní porady 
ředitelů církevních škol, účastní se nabízených odborných seminářů i duchovní obnovy pro ředitele 
církevních škol. S poděkováním uvádíme i přijetí finančního podílu na výtěžku ze Svatováclavské 
sbírky v říjnu 2014.  
 

Městská část Praha 1 
Naše škola organizovala pro základní školy městské části Prahy 1 obvodní kola vědomostních a 
sportovních soutěží: Chemická olympiáda (P1, P2), Biologická olympiáda (P1, P2), basketbal a 
přehazovaná. 
 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Z titulu fakultní školy přijímala naše škola studenty převážně z PedF UK. Pedagogické praxe probíhaly 
ve třídách 1. a 2. stupně a ve školní družině. Jednalo se o orientační praxe, pedagogicko-
psychologické praxe a souvislé praxe. Studenti prováděli výzkumná a dotazníková šetření pro svoje 
školní práce.  
 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna pod vedením PhDr. Ivany Bernardové úzce 
spolupracuje s vedením školy a pedagogickým sborem v následujících oblastech: individuální 
vyšetření žáků při výchovně vzdělávacích potížích, diagnostika a nápravy SPU a SPCH, podklady pro 
vytváření IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultace pro učitele a rodiče, 
programy primární prevence ve třídách 1. stupně, vyšetření žáků k profesní volbě v pátých a osmých 
třídách, setkání výchovných poradců a školních metodiků prevence. 
 
 

12.  Přehled aktivit školy 
 

a) školní a třídní projekty, kulturní a vzdělávací programy 

Výstava Hry a hlavolamy 7.B (Rou), 9.AB (Wei, Ša) 09/2014 
Vycházka po Praze 3.A (Nav), 3.B (Kop), 5.A (To) 09/2014 
Muzeum Kampa 7.A (Záh) 09/2014 
EXPO-CIEE Žád 09/2014 
Městská knihovna – knihy Astrid Lindgrenové 2.AB (Šem, Drt) 09/2014 
Evropský den jazyků – výjezd do Drážďan 4.AB (Šaň, Fen, Kuž) 09/2014 
Evropský den jazyků – anglické divadlo 5.AB, 2. stupeň (Žád) 09/2014 
Národní galerie – Anežský klášter 7.AB (Záh, Gau) 10/2014 
Výlet do Bělče 3.B (Kop) 10/2014 
Přednáška Energetická gramotnost 8.AB, 9.AB 10/2014 
Divadelní představení Pohádka o továrně 1.A (Šil) 10/2014 
Výstava Naše cesta 9.A (Ora), 7.AB (Záh, Gau), 

5.A (Ti) 
10,11/2014 

Pedagogické muzeum – Hurá do školy! 2.AB (Šem, Drt) 10/2014 
Vycházka pro učitele – Kampa Drt 10/2014 
Vycházka po Praze – baroko  3.A (Nav) 10/2014 
Návštěva ZOO 1.AB, 4.AB, 5.AB, 3.AB, 8.AB 10,11/2014 
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Návštěva Botanické zahrady Troja 7.A (Záh, Gau) 10/2014 
Čelákovický kvíz – naučná stezka 5.B (Svo) 10/2014 
Komentovaná prohlídka Legiovlaku 6.AB, 9.B (Ora) 10/2014 
Beseda o voršilských misích v Senegalu 5.AB, 6.A, 7.A, 9.AB (S.An) 10/2014 
Přednáška Jak na učení 7.B (Leg) 10/2014 
Výstava Schola Pragensis 9.AB (Svo, Mál) 11/2014 
Beseda s ilustrátorkou – komiks 5.A (Ti) 11/2014 
Dny vědy a techniky  9.A (Wei) 11/2014 
Den otevřených dveří v Matematickém ústavu  9.AB (Wei, Ša) 11/2014 
Beseda v knihovně 3.B (Kop) 11/2014 
Divadelní představení Princezna z Balíkova 1.A (Šil) 11/2014 
Dílna tvořivosti s dětmi ze speciální školy 3.A (Nav) 11/2014 
KMD – Divadlo Krakow 8.AB (Svo, Mál) 11/2014 
Preventivní program – Sebepoznání, sebepřijetí 4.B (Fen) 11/2014 
Preventivní program – Anorexie a bulimie 8.AB, 9.AB 11/2014 
Preventivní program – Kyberšikana  6.AB, 7.AB 11/2014 
Preventivní program – Zdravý zoubek 1.A (Šil) 11/2014 
Preventivní program – Sex, AIDS, vztahy 9.AB 11/2014 
Divadelní představení Dášenka 1.AB (Šil, Maso), 2.AB (Šem, 

Drt) 
11/2014 

Hudební pořad 4.B (Fen), 5.A (Ti) 11/2014 
Výroba adventních věnců 2.AB (Šem, Drt) 11/2014 
Adventní věnce u františkánů  11/2014 
Adventní/vánoční dílna s rodiči 1.AB (Šil, Maso), 3.AB (Nav, 

Kop), 4.A (Šaň), 5.A (Ti) 
11,12/2014 

Poznávací zájezd do Drážďan 7. až 9. roč. (Hoj, Svo, Kuž) 12/2014 
Preventivní program – Vztahy ve třídě 5.AB (Ti, Svo) 12/2014 
Cesta do pravěku aneb pojďme se poznávat 6.AB (Nov, Ora) 12/2014 
Mikulášská nadílka S.An, TU 12/2014 
Národní Galerie – Proč slavíme Vánoce? 2.AB (Šem, Drt) 12/2014 
Městská knihovna – Pohádky pro začínající 
čtenáře 

2.AB (Šem, Drt) 12/2014 

Divadelní představení Putování ve větvích 1.A (Šil), 5.A (Ti)  12/2014 
Beseda o knize Výři nesýčkují 3.AB (Nav, Kop) 12/2014 
Koncert Vánoční zvyky 3.B (Kop) 12/2014 
Beseda s redaktorkou časopisu Sanquis Junior, 
návštěva redakce časopisu 

3.A (Nav) 12/2014 

Preventivní program – Pozitivní klima třídy 6.AB (Nov, Ora) 12/2014 
Preventivní program – Návykové látky a 
závislostní chování 

7.AB (Záh, Gau) 12/2014 

Preventivní program – Antisemitismus a holokaust 8.AB (Svo2, Mál) 12/2014 
Vánoční trhy TU, RR 12/2014 
Zdobení vánočního stromku v katedrále S.An 12/2014 
Návštěva apoštolského nuncia Mons. G. Leanzy S.An, Šaň 12/2014 
KMD – Divadlo v Dlouhé 8.AB (Svo, Mál) 01/2015 
Hudební pořad s Ondřejem Tichým 1.B (Maso), 3.B (Kop) 01,06/2015 
Divadelní představení Divočiny 1.AB (Šil, Maso) 01/2015 
Divadelní představení Taková divná doba 8.AB (Svo, Mál), 9.AB (Wei, 

Ša) 
01/2015 

Filmové představení Medvídek Paddington 3.AB, 4.AB, 5.AB, 7.A 01/2015 
Kurz první pomoci ČK 1.AB (Šil, Maso) 02/2015 
Divadelní představení A cirkus bude! 1.AB (Šil, Maso) 02/2015 
Návštěva ZOO 3.A (Kuč) 03/2015 
Jeden svět – filmové představení 8.AB (Svo, Mál), 9.AB (wei, 

Ša) 
03/2015 

Výstava Můj stát 6.B, 9.B (Ora) 03/2015 
Výstava Hrady a zámky oslavované 2.AB (Šem, Drt) 03/2015 
Výstava Matka a syn 2.AB (Šem, Drt) 03/2015 
Divadelní představení Krabat 5.A (Ti) 03/2015 
Juniorfest – filmové představení Rebarbora 6.AB (Nov, Ora) 03/2015 
Výtvarná vycházka 3.B (Kop) 03/2015 
Czech Trip – projekt CIEE 7.AB (Brů, Vav, Žád)  03,05/2015 
Městská knihovna – Exkurze se skřítky 1.A (Šil) 03/2015 
Prohlídka Národního divadla 3.A (Nav) 03/2015 
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Noc s Andersenem 4.B (Fen), 5.A (Ti) 03/2015 
Neviditelná výstava 7.B (Gau) 03/2015 
Preventivní program – Zdravý zoubek 1.B, 2.AB, 4.B 04/2015 
Vycházka pro učitele – Malá Strana Drt 04/2015 
Prohlídka Pražského hradu 4.A (Drt, Šaň) 04/2015 
Vystoupení pro děti MŠ – pohádka O zlaté rybce 3.B (Kop) 04/2015 
Městská knihovna – První čtení 1.A (Šil) 04/2015 
Preventivní program – Závislosti  5.A (Ti) 04/2015 
Městská knihovna – Hrajeme si se slovy 1.A (Šil) 05/2015 
Národní muzeum – Archa Noemova 1.AB, 2.AB, 4.B 05/2015 
Divadelní představení František blázen 3.B, 4.AB, 5.AB, 2. stupeň 05,06/2015 
Poznávací zájezd do Berlína 9.AB (Hoj) 05/2015 
Divadelní představení Kvak a Žbluňk na jaře 1.AB (Šil, Maso) 05/2015 
Po stopách sametové revoluce 9.AB (Ora) 05/2015 
Česká filharmonie – Vláčkem s Dvořá(č)kem 1.AB (Šil, Maso) 05/2015 
Národní galerie – Barevný svět 1.AB (Šil, Maso) 05/2015 
Divadelní představení Duch Martina McDonalda, 
Kolovrat 

1.B (Maso), 6.AB (Nov, Ora) 05/2015 

Školy v přírodě 1. stupeň (TU) 05/2015 
Beseda o Evropské unii 8.AB, 9.AB 05/2015 
Divadelní představení Naše rodina 1.AB (Šil, Maso) 05/2015 
Poznávací zájezd do Anglie 2. stupeň (Žád) 06/2015 
Národní galerie – Stavby kolem nás 4.A (Šaň) 06/2015 
Setkání rodin IVz IVz (Chlou) 06/2015 
Poznávací zájezd do Osvětimi 9.AB (Mrz) 06/2015 
Národní galerie – Dílna středověkého malíře 1.AB (Šil, Maso) 06/2015 
Přednáška o Kongu (Charita Praha) 5.AB (Ti, Svo) 06/2015 
Výlet na Karlštejn 4.A (Šaň) 06/2015 
Národní památník Vítkov – Český lev se probouzí 5.A (Ti) 06/2015 
Výlet do Bělče a Koněprus 5.B (Svo) 06/2015 
Společný víkend rodičů a dětí 5.A (Ti) 06/2015 
Školy v přírodě 2. stupeň (TU) 06/2015 
Vycházka po Praze 3.A (Nav), 5.B (Svo), 1.AB 06/2015 
Výlet do Roztok u Prahy 3.A (Nav) 06/2015 
Výstava Velká Morava a počátky křesťanství 4.AB (Šaň, Fen) 06/2015 
Muzeum Kampa – výtvarná dílna 3.B (Kop) 06/2015 
Náprstkovo muzeum 3.AB (Nav, Kop) 06/2015 
Výlet do Koněpruských jeskyní 4.B (Fen), 5.A (Ti) 06/2015 
Výlet do Kutné Hory 4.A (Šaň) 06/2015 
Stromovka – Snídaně v trávě 6.AB (Nov, Ora) 06/2015 
Spaní ve škole 1. a 2. stupeň (TU) 2014/2015 

 

b) kulturní akce školy 

Hraní na schodech OTi 2014/2015 
Výstavy v Galerii Na schodech:   
Výstava fotografií Filipa Roubíčka Život 40+ Rou 09/2014 
Výstava o historii školy S.Ve 10/2014 
Výstava prací žáků 9. ročníku Fu 05/2015 
Vystoupení Ten Singu Praha a norského Ten Singu Asker 2. stupeň 10/2014 
Voršilská mozaika – vzpomínkové pásmo u příležitosti 
oslav 25. školního roku 

 10/2014 

Školní akademie v Salesiánském divadle Šaň, Maso 02/2015 
Vystoupení pro děti MŠ – pohádka O zlaté rybce 3.B (Kop) 04/2015 
Jarní koncert pěveckých sborů Knoflík a Knoflíček Šaň 05/2015 
Noc kostelů – vystoupení školního orchestru Oti 05/2015 
Divadelní vystoupení učitelů Popelka (setkání absolventů)   05/2015 

 

c) akce organizované Radou rodičů 

Podzimní bazar RR 11/2014 
XI. školní ples RR 01/2015 
Jarní bazar RR 04/2015 
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d) duchovní aktivity 

Společná modlitba - každé pondělí v 8 hodin P.Pio, S.An 2014/2015 
Školní mše pro žáky 2. stupně - každé úterý od 8 hodin P.Pio, P.Cyril, Mrz 2014/2015 

Školní mše pro žáky 1. stupně - každá středa od 8 hodin P.Pavel 2014/2015 

Schola S.An, S.Ben 2014/2015 

Slovo na měsíc - první úterý v měsíci Mrz 2014/2015 

Mše svatá k zahájení školního roku P.Vojtěch,P.Pio,P.Pavel 09/2014 
Den církevních škol-  pouť po Praze (františkánský klášter, 
Pražské Jezulátko, Loreta, Břevnov), pouť do Brandýsa 
nad Labem a Staré Boleslavi 

1. stupeň 
2. stupeň 

09/2014 

Relace k svátku sv. Voršily S.An 10/2014 
Duchovní obnovy tříd – adventní  1. a 2. stupeň 12/2014 
Duchovní obnova pro učitele (P. Karel Satoria)  12/2014 
Duchovní obnova pro rodiče P.Pio 12/2014 
Roráty dominikáni 12/2014 
Tříkrálové žehnání školy P.Pavel 01/2015 
Relace k svátku sv. Anděly Merici S.An 01/2015 
Popeleční středa P.Cyril 02/2015 
Duchovní obnovy tříd – postní  1. a 2. stupeň 03-04/2015 
Duchovní obnova pro učitele (P. Antonín Klaret)  03/2015 
Duchovní obnova pro rodiče (P. Mariusz Kuźniar)  03/2015 
Křížová cesta pro žáky 2. stupně Mrz 04/2015 
Formační pobyt učitelů v Kostelním Vydří S.Ver 05/2015 
Duchovní obnova pro ředitele CŠ Rou 05/2015 
Dny víry – setkání v církvi bratrské, zpívání, fotbal 
s řádovou sestrou, klášter františkánů 

S.An, S.Ben, S.Ver, 
Šaň, Fen, Ti, 1. a 2. st. 

06/2015 

Školní mše – Slavnost Těla a krve Páně P.Filip, P.Cyril 06/2015 
Slavnost Těla a krve Páně – průvod družiček S.Ver 06/2015 
Křest a první svaté přijímání našich žáků  P.Cyril, S.Ver 06/2015 
Mše svatá k ukončení školního roku P.Cyril 06/2015 

 

     e) charitativní a dobrovolnické aktivity 
Adopce na dálku Ti 2014/2015 
Pečení pro lidi bez domova 5.B (Svo) 10/2014 
Projekt 72 hodin: návštěva seniorů v komunitním centru 
Armády spásy 

4.B (Fen) 10/2014 

Prodej misijních kalendářů S.An 10/2014 
Tříkrálová sbírka S.Ben 01/2015 
Velikonoční dílna v komunitním centru Armády spásy 4.B (Fen) 03/2015 

 

f) jazykové, vědomostní a umělecké aktivity 
Projekt EDISON Vav 02/2015 
Olympiáda AJ Žád, Brů 01-04/2015 
Olympiáda FJ Mál, Brů 01,03/2015 
Olympiáda NJ Hoj, Svo, Kuž 01/2015 
Němčina nás baví Hoj 12/2014 
Olympiáda ČJ Ora 12/2014, 02/2015 
Matematická olympiáda Ša 01,04/2015 
Matematický klokan Ša, Rou 03/2015 
Matematická soutěž Koruna sv. Voršily (1. stupeň) Zem 10/2014 
Matematický proud (1. stupeň) Zem 10/2014 
Logická olympiáda Zem 10-11/2014 
Biologická olympiáda Ša 02-05/2015 
Chemická olympiáda Wei 02-03/2015 
Dějepisná olympiáda Ora 11/2014, 03/2015 
Zeměpisná olympiáda Kuč 10/2014 
Astronomická olympiáda Nov 12/2014 
Mladý Demosthenes Ora, Maso, Chlou 12/2014, 02/2015 
Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů Šaň 03/2015 
Recitační soutěž Poetické setkání Ora, Maso, Chlou 02/2015 
Celostátní přehlídka zájmové činnosti církevních škol  Miš, Ora, Maso 03/2015 
Krajská postupová přehlídka dětského scénického tance Miš 03/2015 
Celostátní přehlídka dětského scénického tance Miš 04/2015 
Soutěž žáků náboženství Mrz, S.An, S.Ver 05/2015 
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Školní turnaj St Ursula´s Scrabble Cup Žád 06/2015 
Testy studijních předpokladů pro žáky 5. ročníku KPPP 11/2014 
Testy profesní orientace pro žáky 8. ročníku KPPP 05/2015 
Testování Stonožka pro žáky 6. a 9. ročníku Šp 10-11/2014 
Testování ČŠI pro žáky 9. ročníku Šp 05/2015 
Ročníkové testy ČJ Ora 04-05/2015 
Ročníkové testy M Ša 04-05/2015 
Úrovňové testy AJ Žád 04-05/2015 
Úrovňové testy FJ Mál 05/2015 
Úrovňové testy NJ Hoj 05/2015 

 

g) sportovní aktivity 

Obvodní kolo v minifotbale 8.AB, 9.AB 10/2014 
Fotbalový turnaj Coca-Cola Cup 8.AB, 9.AB 10/2014 
Obvodní kolo ve florbalu 2. stupeň 11/2014 
Krajské kolo ve florbalu 8.AB, 9.AB 12/2014 
Lyžařský výcvikový kurz - Hochzillertall 7.AB (Gau) 12/2014 
Bruslení Na Františku 6.AB (Nov, Ora) 12/2014 
Obvodní kolo v basketbalu 8.AB, 9.AB 02/2015 
Návštěva aquaparku Čestlice 7.B (Gau), 6.AB (Nov) 01/2015, 06/2015 
Obvodní kolo v přehazované 7.AB 03/2015 
Obvodní kolo ve vybíjené 5.AB 04/2015 
Turnaj v malé kopané (McDonald´s Cup) 4.AB, 5.AB 04/2015 
Sportovní dopoledne na hřišti Gutovka 1.AB, 4.A, 5.AB, 6.AB 05,06/2015 
Sjíždění řeky Vltavy 7.B (Gau) 05/2015 
Sjíždění řeky Sázavy 8.B (Kuč, To) 06/2015 
Školní turnaj ve fotbale pro 1. stupeň 1. stupeň (To) 06/2015 

 

h) prezentace školy a návštěvy 

Školní časopis Ostrovník Ora 2014/2015 
Almanach 1990-2015 Nov 05/2015 
Školní ročenka  Nov 06/2015 
Den otevřených dveří Rou 11/2014 
Setkání absolventů a přátel školy Ša, Wei, Svo, Nav 05/2015 
Návštěva Mons. Václava Malého Rou 10/2014 
Návštěvy na nunciatuře 4.A, 9.A (S.An, OTi) 12/2013,03/2014 
Návštěva absolventů 1965, 1988 Rou 06/2015 

 
 
 

V. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 
 
1.  Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2014/2015 
 

Ve školním roce 2014/2015 nebyla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI s výjimkou zjišťování 
zabezpečení školy proti vniknutí cizí osoby a elektronického zjišťování prostřednictvím InspIS. 

 

2.  Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2014/2015 
 

Zástupci AP provedli pravidelnou inspekční návštěvu výuky náboženské výchovy. Inspekce 
hodnotila pozitivně pedagogický přístup vyučujících a propojení se školním pastoračním plánem.  
 
V září 2015 proběhla finanční kontrola MŠMT projektu RP EtV 2013, nebyly shledány žádné 
nedostatky. 
 
Hygienická stanice hl. m. Prahy prováděla pravidelné kontroly plaveckého bazénu. Nezjistila žádné 
porušení hygienických předpisů, kvůli kterým by musel být přerušen nebo omezen provoz bazénu. 
 
Dále proběhly pravidelné revize elektrických zařízení, plynového zařízení, spalinových cest, 
hromosvodu, požární techniky, hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí.  
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VI. 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 
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VII. 

Další informace 
 
V květnu 2015 škola vydala Almanach 1990–2015 u příležitosti 25. výročí znovuotevření voršilské 
školy. Škola prezentovala své aktivity na webových stránkách http://www.zssv.cz/ a ve školní ročence. 

http://www.zssv.cz/

