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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 2011/2012. 

 

 

 

 

 
 
Výroční zprávu o činnosti školy vypracoval dne: 1. 10. 2012  PhDr. Filip Roubíček, Ph.D. 

ředitel školy 

 

Výroční zpráva byla předložena pedagogické radě dne: 10. 10. 2012    
      

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne:   
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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. (od 1. 7. 2012), Jana Nováková (do 30. 6. 2012) 
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  kapacita 350 

 
      

5. Obory vzdělání – vzdělávací program 
 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně (ŠVP ZV Společně), č.j. 528/08 

 
 

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů (oproti školnímu roku 2010/2011) 
 

a) nové obory / programy  žádné 
b) zrušené obory / programy  žádné 
 

 

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 
 

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

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

 

 

8. 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. 
 
 

mailto:skola@zssv.cz
mailto:sborovna@zssv.cz
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V budově školy jsou k využití odborné učebny chemie, fyziky, 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 ve Voršilské 
ulici. 

 
 

9. Školská rada 

 
Školská rada byla ustanovena v počtu 9 členů dne 25. května 2009. 
 
Členové školské rady 
Za zřizovatele školy:  
S. Bc. Bernadetta Pavla Pěstová, OSU 
S. Mgr. Anděla Dita Slezáková, OSU 
S. Reconciliatrix Věra Špringlerová, OSU 
 
Za zákonné zástupce žáků: 
Ing. Pavel Rychnovský 
Mgr. Libor Ulovec – předseda školské rady 
Mgr. Blanka Wichterlová 
 
Za pedagogické pracovníky školy: 
Mgr. Kateřina Oralová 
Ing. Jana Šafusová, CSc. 
Mgr. Adolf Špaček 

 

 

 

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 

2 2 39 30,5 0 0 47 36,9 

 
 

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 39 83 % 

  nekvalifikovaných 8 17 % 
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c) další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
 

semináře 28 ped., psych., odborné 177  

kurzy 6 pedagogika, TV  12  

doplňkové ped. studium 0    

školský management 1  1  

rozšiřování aprobace 8 pedagogika 9  

jiné (uvést jaké) 0    

 
 

Přehled akcí DVPP 
 

Termín zaměření akcí počet účastníků vzdělávací instituce 

2011/12 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1 Zem PedF UK 

2011/12 Management vzdělávání 1 Mrz PedF UK 

2011/12 Studium AJ – rozšiřující studium 1 Brů Masarykův ústav ČVUT 

2011/12 Speciální pedagogika 3. ročník 1 Kuž PedF UK 

2011/12 Německý jazyk  - rozšiřující studium 1 Kuž Goethe institut 

2011/12 Etická výchova 1 Nk Etické fórum ČR, o.s. 

2011/12 Studium vychovatelství 1 Div PedF UK 

8/2011 Náměty do HV a muzikoterapie 10 Potichounku (O. Tichý) 

9/2011 Formační den katechetů 2 Mlá, Prov AP 

9-11/2011 Feuersteinovo instrumentální obohacování 1 Leš  

9-12/2011 Metodik primární prevence 1 Ora PedF UK 

9-12/2011 Výchovné poradenství 2 Svo, Maso PedF UK 

10/2011 Učitel plavání III. třídy 1 To FTVS UK 

10/2011 Integrace žáků, Feuersteinovo instr. obohacování 36 - učitelský sbor KPPP (Bernardová, Lešková) 

10/2011 Interaktivní tabule – školení (FJ) 1 Zem  

10/2011 Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let 1 Rou SUMA JČMF 

10-11/2011 Hudba džungle  - hudební workshop 6 Šaň,Gá,Ti,Če,Ko, Rad Potichounku (O. Tichý) 

11/2011 Kurz animátorů  1 S.An  

11/2011 Keramická dílna manželů Ladových 1 Če  

11/2011 HV – hlasová hygiena, muzikoterapie 10 Potichounku (O. Tichý) 

12/2011 Instruktor lyžařských kurzů 3 To, Kuž,Maso Sportovní kurzy.cz 

12/2011 Zvyšování kvality vzdělávání nadaných dětí 1 Ze ZŠ Hálkova, Olomouc 

12/2011 Jazyky bez barier 1 Žá  

12/2011 Rovné příležitosti ve vzdělávání 1 ŘŠ Senát 

12/2011 Divadlo jazyků 1 Lu Cambridge University 

12/2011 Teologický seminář dvoudenní 1 Mrz AP 

12/2011 Holocaust - seminář 1 Ora  

1/2012 Očekávání spojená s rokem 2012 3 ŘŠ, Šp AP 

2/2012 Příběhy umění ve století blahobytu 1 Če Prog. Šternberského paláce 

2/2012 Komunikace a právo 6 S.An,Chlou,Rad,Če,Ora,ŘŠ Společně k bezpečí, o.s. (Veselá) 

3/2012 Kurz prevence šikanování – třídenní 5 Če,Žá,Kop,Svo,Chlou PedF UK 

3/2012 Asymetrie vztahu učitel a žák 1 Ora OPPP (Praha 2) 

3/2012 Zákoník práce, ŠPO 2  ŘŠ,Kub AP 

3/2012 Minimální preventivní program 1 Wei OPPP (Praha 2) 

3/2012 Sociometrie a její využití v práci se třídou 1 Wei KPPP (Praha 8) 

4/2012 Studijní formační kurz 1 S.An ČBK 

4/2012 Formační duchovní setkání pro jáhny 1 Mrz AP 

4/2012 Seminář HV 8 Potichounku (O. Tichý) 

5/2012 Mimořádné situace 1 Šp Policie ČR 

5/2012 Formační den katechetů 1 Mlá AP 

6/2012 Jak převzít školu 2 ŘŠ, Rou PAU (J. Mikáč) 

6/2012 Právo ve škole 38 - učitelský sbor Společně k bezpečí, o.s. (Veselá) 

6/2012 Kázeň a klima školy 38 - učitelský sbor  Společně k bezpečí, o.s. (Veselá) 
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d) jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

10 

z toho 

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

9 

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

1 

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 0    

kurzy 0    

jiné 0    

 

 

 

 

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 18 512 

 
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:  2     z toho nebylo povoleno opakování:  0 

přestoupili z jiné školy:   4 

přestoupili na jinou školu:  4 

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 25,7 15,1 
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3.  Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 
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počet žáků 
celkem 

          29    

z toho nově 
přijatí 

          2    

 

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

 
 

Základní škola sv. Voršily v Praze 

z
 c

e
lk

o
v
é
h
o
 

p
o
č
tu

 ž
á
k
ů

 prospělo s vyznamenáním 336 

neprospělo 1 

opakovalo ročník 2 

počet žáků s uzavřenou klasifikací 
do 30. 6. 2012 

489 

% z celkového počtu žáků 96,3% 

průměrný počet zameškaných hodin 
na žáka 

48,4 

z toho neomluvených 0,0 

 

 
5.  Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2012/2013 

 
počet přihlášek celkem 75 

počet přijatých celkem 48 

počet odkladů povinné školní docházky 0 

 

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

 

Státní příslušnost Počet žáků 

Francie 1 

Itálie 1 

Korea 1 

Polsko 1 

Rakousko 1 

Rusko 1 

Slovensko 2 

Srbsko 2 

Ukrajina 2 

USA 1 

Vietnam 1 

Celkem 14 (z toho 9 dívek) 
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7.  Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

 
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bylo k dispozici 5 asistentek pedagoga. Z toho 
4 asistentky pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, 1 asistentka pro žáky s nadáním. 
Škola v těchto oblastech velmi dobře spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko psychologickou 
poradnou Praha 8.  
Škola měla ke konci školního roku 34 integrovaných žáků se specifickými poruchami učení nebo 
chování. Učitelé v hodinách  přistupují k těmto žákům s ohledem na jejich potřeby. Škola 
zaměstnávala 1 speciální pedagožku a 4 asistentky pedagogů, které s  žáky pracovaly jednotlivě i 
ve skupinkách, ve vyučovacích hodinách i mimo ně. V průběhu vzdělávání bylo využíváno slovní 
hodnocení i klasifikace známkou. Zároveň učitelé vzdělávali 20 žáků, kteří potřebují zohlednění 
vzhledem k  částečně kompenzovaným specifickým  poruchám. Škola velmi dobře spolupracovala 
s o. s. Rytmus, které asistentky pedagoga zprostředkovalo a poskytovalo další vzdělávání. 

 

 
8.  Vzdělávání nadaných žáků 

 
Ve vzdělávání nadaných žáků škola čtvrtým rokem realizuje „skupinový program pro nadané žáky“. 
Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve skupinovém  programu celkem 28 žáků z 1. až 5. ročníku, 
tj. o 4 více než v roce 2010/2011 a o 12 více než v roce 2009/2010, kdy byl program realizován 
poprvé.  
Samostatnou skupinu tvořilo 5 žáků z 1. ročníku, ostatní žáci z 2. až 5. ročníků byli rozděleni do 
dvou skupin podle věku (2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník). Práce ve věkově smíšených skupinách se 
osvědčila, děti zde snadno našly své „intelektové vrstevníky“. Obě skupiny pracovaly v předmětech 
český jazyk a matematika v rozsahu jedna hodina týdně pro jeden předmět. V těchto hodinách se 
žáci věnovali náročnějším úkolům, prohlubování a rozšiřování učiva, učili se spolupracovat 
s mladšími a staršími spolužáky nad stejnými úkoly. I v rámci jedné skupiny dostávali někdy žáci 
různé úkoly podle náročnosti. 
Ve zprávě KPPP bylo potvrzeno nadání každého žáka s upřesněním, do kterých vyučovacích 
předmětů se promítá, a doporučení, jak toto nadání rozvíjet. Na doporučení KPPP byla zkušebně 
zahrnuta výuka cizího jazyka ve vyšším ročníku pro dvě žákyně 3. třídy, které navštěvovaly hodiny 
prvního cizího jazyka ve 4. ročníku. Žáci navštěvující skupinový program se velmi úspěšně 
zúčastnili soutěže Matematický klokan 2012. Žáci z 5. ročníku měly stoprocentní úspěšnost přijetí 
na osmiletá gymnázia (3 žáci). 

 

 
9.  Ověřování výsledků vzdělávání 

 
Ve školním roce 2011/2012 se žáci 3., 5., 7. a 9. ročníku účastnili testů KALIBRO. 
 
 

testovaný 
předmět 

třída 
počet 
žáků 

úspěšnost 

% 
ze všech ZŠ, 

které se účastnily 
ze ZŠ velkých 

měst 
ze všech tříd 

ze tříd ZŠ velkých 
měst 

ČJ 

3.A 27 
80,9 

(1.) (1.) 1. 1.-2. 
54,3-96,9 

3.B 27 
75,4 

(3.) (5.) 4. 5. 
43,2-93,2 

3A+3B 54 78,2 2. 3. 2. 3. 

v celé ČR 2843 
71,0 5. 

23 škol                  
(861 žáků) 

171 tříd 46 tříd 31,4-91,4 135 škol 

v Praze 640 75,6 3. 

M 

3.A 27 
80,1 

(2.) (4.) 3. 3.-4. 
49,2-100 

3.B 27 
65,4 

(7.) (10.) 8. 9. 
29,2-89,6 

3A+3B 54 72,8 5. 8. 5. 7. 

v celé ČR 2712 
71,5 5. 

22 škol                  
(826 žáků) 

162 tříd 43 tříd 38,4-95,1 129 škol 

v Praze 638 75,4 4. 
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testovaný 
předmět 

třída 
počet 
žáků 

úspěšnost 

% 
ze všech ZŠ, 

které se účastnily 
ze ZŠ velkých 

měst 
ze všech tříd 

ze tříd ZŠ velkých 
měst 

ČJ 

5.A 21 
77,2 

(1.) (3.) 1. 2.-3. 
60,3-89,7 

5.B 22 
78,2 

(1.) (2.) 1. 2. 
59,0-91,0 

5A+5B 43 77,7 1. 2.-3. 1. 2. 

v celé ČR 6207 
68,2 5. 

43 škol 349 tříd 78 tříd 
51,6-89,7 257 škol 

v Praze 920 73,1 2. 

M 

5.A 19 
69,0 

(1.) (2.) 1. 3. 
21,4-100 

5.B 23 
65,0 

(2.) (3.) 2. 3. 
28,6-98,2 

5A+5B 42 66,8 2. 3. 2. 3. 

v celé ČR 6175 
52,0 5. 

42 škol 347 tříd 76 tříd 
25,6-91,1 255 škol 

v Praze 920 60,1 2. 

 
 
 

testovaný 
předmět 

třída 
počet 
žáků 

úspěšnost 

% 
ze všech ZŠ, 

které se účastnily 
ze ZŠ velkých 

měst 
ze všech tříd 

ze tříd ZŠ velkých 
měst 

ČJ 

7.A 26 
56,2 

(6.) (7.) 6. 7. 
28,7-80,7 

7.B 25 
59,5 

(2.) (3.) 3. 4. 
4,5-89,6 

7A+7B 51 57,8 4. 5. 4. 6. 

v celé ČR 2561 57,7 4. 

14 škol 125 tříd 29 tříd 
v Praze 561 60,2 2. 

všechny 
ZŠ 

2428 
57,0 5. 

44,8-67,0 70 škol 

M 

7.A 25 
46,2 

(3.) (4.) 3. 2.-3. 
13,7-76,8 

7.B 26 
53,0 

(1.) (1.) 2. 2. 
22,9-79,4 

7A+7B 51 49,6 2. 2.-3. 2. 2. 

v celé ČR 2476 41,7 4. 

14 škol 122 tříd 29 tříd 
v Praze 558 45,3 3. 

všechny 
ZŠ 

2349 
40,7 4. 

22,9-57,9 69 škol 

AJ 

7.A 19 
76,4 

(1.) (1.) 1. 2. 
51,7-93,6 

7.B 21 
68,5 

(2.) (5.) 2. 4.-5. 
36,5-94,4 

7A+7B 40 72,2 1.-2. 2.-4. 2. 4. 
v celé ČR 1936 63,0 4. 

14 škol 105 tříd 29 tříd 
v Praze 490 68,3 2. 

všechny 
ZŠ 

1936 
63,0 4. 

44,1-82,6 58 škol 
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testovaný 
předmět 

třída 
počet 
žáků 

úspěšnost 

% 
ze všech ZŠ, 

které se účastnily 
ze ZŠ velkých 

měst 
ze všech tříd 

ze tříd ZŠ velkých 
měst 

ČJ 

9.A 15 
60,8 

(2.) (2.-3.) 3. 3. 
44,1-83,3 

9.B 19 
63,7 

(1.) (1.) 2. 2. 
49,5-79,6 

9A+9B 34 62,4 2. 1. 2. 2. 

v celé ČR 3548 58,9 3. 

23 škol 188 tříd 38 tříd 
v Praze 434 62,7 2. 

všechny 
ZŠ 

3260 
57,8 5. 

43,2-69,2 128 škol 

M 

9.A 14 
44,1 

(9.) (10.) 9.-10. 9.-10. 
18,9-84,9 

9.B 20 
56,7 

(5.) (3.) 5. 3. 
25,8-86,9 

9A+9B 34 51,5 7. 6. 7. 5. 
v celé ČR 3465 57,4 4. 

23 škol 182 tříd 38 tříd 
v Praze 441 58,4 4. 

všechny 
ZŠ 

3183 
56,2 5. 

39,3-78,0 126 škol 

AJ 

9.A 15 
67,3 

(2.) (4.) 2. 5. 
44,1-81,8 

9.B 19 
70,6 

(1.) (2.) 1. 2. 
54,1-88,2 

9A+9B 34 69,1 1. 2.-3. 2. 3. 
v celé ČR 2518 63,9 3. 

15 škol 138 tříd 27 tříd 
v Praze 418 72,0 1. 

všechny 
ZŠ 

2293 
62,4 5. 

50,7-78,7 93 škol 

 

 

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 (1/3)         3 3 3 3 3 3 

Německý jazyk (1/3)         3 3 - - 3 3 

Anglický jazyk (1/3)         3 3 3 3 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 2 2 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 
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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 4 4   

Francouzský jazyk  3 3 3 3 3 3 3 3   

Německý jazyk 3 3 3 3 3 3 3 3   

Anglický jazyk 3 3 3 3 3 3 3 3   

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4   

Informatika 1 1 1 1           

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2   

Občanská výchova         1 1 1 1   

Náboženské vzdělávání 1 1 1 1 1 1 1 1   

Fyzika 1 1 2 2 2 2 1,5 1,5   

Chemie         2 2 2 2   

Biologie 2 2 2 2 2 2 1 1   

Zeměpis 1 1 2 2 2 2 1,5 1,5   

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 2 2   

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 2 2   

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2   

Rodinná a etická výchova 1 1 1 1 1 1 1 1   

Člověk a práce 1 1 1 1 1 1 1 1   

 28 28 30 30 32 32 32 32   

 

 
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 10 učitelů ve 43 jazykových skupinách v rozsahu 3 hodiny týdně (celkem 129 
vyučovacích hodin týdně). 

 

Třídy jazyk počet žáků 

3. - 9. ročník 

anglický 308 

francouzský 103 

německý 138 

Celkový počet žáků učících se cizí jazyk 364 

 
 

12. Individuální vzdělávání 
 
Alternativu individuálního vzdělávání poskytuje škola rodinám od 1. února 2005. Ve školním roce 
2011/2012 bylo individuálně vzděláváno 51 žáků, 13 žáků nových (z nich 9 do první třídy), jeden žák 
přestoupil z běžné výuky. Během 1. pololetí přestoupil na jinou školu 1 žák, 2 žáci přestoupili z jiné 
školy a 1 žák naší školy přestoupil z běžné výuky. Od 2. pololetí do IVz přestoupili 2 žáci z jiné školy 
a jedna žákyně přestoupila na jinou školu. Všichni žáci prospěli a kromě jednoho žáka, který ze 
zdravotních důvodů opakuje 5. ročník, postoupili do vyššího ročníku. Na vysvědčení bylo 32 žáků 
hodnoceno slovně a 19 žáků klasifikačními stupni.  
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IV.  

Aktivity právnické osoby 

Prezentace školy a školských zařízení na veřejnosti 
 
 

1.  Výchovné poradenství 

 
Výchovné poradenství se zaměřuje na dva obory – kariérní poradenství a poradenství pro práci se 
žáky vyžadující speciální péči. Problematiku 1. stupně měla starost kolegyně B. Masopustová a 2. 
stupeň a kariérní poradenství M. Weissová. V oblasti kariérní orientace žáků škola spolupracovala 
s KPPP, která pro zájemce z  5. ročníků pořádala 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.  
Při přijímacím řízení na střední školy byli žáci 9. ročníku 100% úspěšní již v prvním kole, většina 
žáků přijímací zkoušky nekonala a byli přijati na základě pospěchu. I žáci hlásící se na šestiletá 
gymnázia byli poměrně úspěšní, volba gymnázií v této kategorii se letos rovnoměrně rozložila mezi 
státní a soukromá gymnázia. Zájem žáků 5. ročníku o studium na osmiletých gymnáziích byl nižší 
než v předcházejících letech.  
Poradenství zaměřené na žáky se speciálními potřebami byla rozdělena na péči o žáky integrované 
se specifickými poruchami učení (SPU) a na žáky nadané. Při jejich diagnostice jsme 
spolupracovali s pedagogicko-psychologickými poradnami. Pro žáky s SPU vytvořili třídní učitelé za 
pomoci pracovníků poradny individuální vzdělávací plány a speciální pedagog D. Lešková se 
věnovala jejich individuální nápravě. Na vzdělávání integrovaných žáků se podílely také asistentky 
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.  

 

2.  Prevence sociálně patologických jevů 

 
V oblasti prevence sociálně patologických jevů se opíráme o školní minimální preventivní program 
a související školní dokumenty. Škola díky svému zaměření, úsilí jednotlivých učitelů a velmi dobré 
spolupráce s rodiči patří mezi školy s minimálním výskytem sociálně patologických jevů (jako jsou 
záškoláctví, krádeže apod.). Minimální preventivní program byl zaměřen na mladší a starší žáky. 
Pro 1. stupeň to byly  formy různých projektů zaměřených na vytváření správných vztahů mezi 
spolužáky, mezi dětmi a dospělými (spolupráce se seniory, zapojení do výtvarných soutěží). 
Některé třídy se zapojily do bezpečností akce AJAX pořádané Policií České republiky, které 
zaměřeny na bezpečnost v dopravě a při pohybu na ulici. Do preventivního programu, který nabízí 
Policie České republiky, se zapojily i třídy 2. stupně. Zúčastnily se  besed o kyberšikaně a 
o právním vědomí (pro žáky, kteří dosáhli nebo brzy dosáhnou 15 let).  
Šesté třídy tradičně vyjely na adaptační pobyt v přírodě po začátku školního roku, o úspěšnosti této 
akce svědčí poměrně dobře konsolidované třídní kolektivy obou šestých tříd. Adaptační pobyty 
neslouží jen k tomu, aby se děti poznaly, ale i k tomu aby se seznámily s provozem na vyšším 
stupni školy, který je pro všechny nový. Žáci byli lépe připraveni na výuku na druhém stupni, 
přechod byl plynulejší.  
Pokračovala osvědčená spolupráce v projektu Odyssea. Žáci 9. tříd absolvovali přednášku Tomáše 
Řeháka zaměřenou na mezilidské vztahy z pohledu věřícího člověka. Spolupracujeme také 
s neziskovou organizací ACET, která se zaměřuje na práci s drogově závislými a problematiku AIDS. 

 

3.  Ekologická výchova a environmentální výchova 
 

Environmentální výchova je zařazena do ŠVP 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. Žáci se zapojují do třídění odpadu, sběru papíru, sběru 
použitých elektrických zařízení a baterií. K tomuto účelu jsou ve škole umístěny sběrné nádoby. 
V rámci školních akcí, jako jsou školy v přírodě, sjíždění řek s přespáváním v přírodě, výlety a 
vycházky do přírody, jsou žáci vedeni k pozitivnímu vztahu k přírodě, k objevování její krásy a 
dopadu našeho chování na přírodu. Také se účastní vzdělávacích pořadů sdružení Tereza a 
exkurzí do přírodovědeckých stanic.  
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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 výchovy a rodinné a etické výchovy. Do prostředí školy je začleněno 
14 dětí cizinců. Pro vzájemné soužití se škola snaží o vyváženost duchovních, vzdělávacích, 
uměleckých i sportovních aktivit. Žáci školy se zapojili do projektu Adopce na dálku a písemně 
komunikují s 5 dětmi v Indii a Ugandě.  

 

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.  

 

6.  Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

           
Třída Termín Místo Počet žáků 

ŠvP 2.A 10/2012 Chotěboř 22 

ŠvP 2.B 1/2012 Čestice 21 

ŠvP 3.AB 
6/2012 Příchovice 45 

1/2012 Krkonoše 44 

ŠvP 5.A 5/2012 Skokovy - Žďár 26 

ŠvP 5.B 5/2012 Holešice 24 

ŠvP 6.AB 9/2012 Nové Hutě 51 

ŠvP 7.AB 5/2012 Josefův Důl 45 

ŠvP 9.AB 5/2012 Janské Lázně 31 

Lyžařský výcvik 12/2011 Alpy 39 

Poznávací zájezd 9.AB 6/2012 Osvětim  

Výměnný pobyt žáků FJ 11/2011 a 6/2012 Francie – Paříž   

Výměnný pobyt žáků NJ 5/2012 a 6/2012 SRN - Riedenburg   

 

 

7.  Školní družina Petrklíč 
 

Výchovným cílem ŠD byla spolupráce, vzájemná komunikace a pomoc mezi dětmi. Nabízela dětem 
v době odpoledního klidu četbu nebo vyprávění příběhů na zamyšlení. Dalšími aktivitami byly 
například výtvarně rukodělné práce, společenské hry, soutěže a také hraní se stavebnicemi nebo 
s hračkami. V době mezi 14. a 16. hodinou byly organizovány vycházky na dětská hřiště v okolí ŠD 
(nejoblíbenějším bylo hřiště na Dětském ostrově díky jeho pestré nabídce) a do Petřínských sadů, 
na Kampu, Karlův most a Pražský hrad a mladší děti často navštěvovaly Františkánskou zahradu. 
V rámci školní družiny byly nabízeny kroužky paličkování, vyšívání, drátkování, vaření, lidových 
tanců, aerobiku a jiných. 
Vychovatelky ŠD zorganizovaly několik akcí pro děti: 1. 11. 2011 putování na Vyšehrad a Slavín, 
19.12. 2011 vánoční besídka s bohatým programem (vystoupení zájmového kroužku lidových tanců 
žáků naší školy, zpívání koled a vyprávění o vánočních zvycích, nadělování dárků), 5. 1. 2012 účast 
na slavnostní Tříkrálové mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, koledování v rámci Tříkrálové 
sbírky, 20. 2. 2012 proběhl tradiční masopustní karneval (recitace, zpívání, soutěže), 14. 3. 2012 
vystoupení pěveckého a tanečního souboru z Litvy v sále kláštera sester voršilek, 2. 5. 2012 
návštěva výstavy o skautingu v Muzeu hlavního města Prahy, 17. 5. 2012 veletrh Svět knihy na 
Výstavišti v Holešovicích, 31. 5. 2012 vystoupení kroužků lidových tanců a aerobiku v rámci školní 
akademie, 27. 6. 2012 vystoupení fléten pod vedením pana Vavřína. 

 
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 air-hockey), PC klubu (hry, vyhledávání informací, příprava do 
školy) a ve školní knihovně (četba, stolní hry, vyhledávání informací, příprava do školy). 
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Do činností ŠK se zapojilo 593 žáků jako účastníků činností (někteří navštěvují více kroužků), 354 
žáků bylo zapsaných členů ŠK. Se školním klubem spolupracovalo 28 lektorů z řad učitelů a rodičů 
a vedlo 48 zájmových útvarů.  
 

9.  Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

 
Název Lektor Termín Určeno pro 

Konverzace FJ M. Hlubučková 
středa 13.45 - 14.30, 4.- 5. tř. 

14.40 - 15.25 6.- 9. tř. 

Pojď šprechtit hrou A. Škáchová  čtvrtek 11.55 - 12.40 a 12.50 - 13.35 3. tř. 

Pohádkový kroužek AJ M. Angiolillo 
pátek 12.50 - 13.35 1. tř. 

pátek 13.35 - 14.20 2. tř. 

ČJ - příprava k přij. zk. na SŠ K. Oralová čtvrtek 14.15 - 15.00 9. tř. 

Mediálka K. Oralová středa 14.00 - 15.00 2. st. 

Logopedie D. Lešková  

pondělí 12.50 - 14.25 
pro všechny 
zájemce 

středa 11.50 - 12.15 

čtvrtek 11.50 - 12.15 

Plavání J. Sobotková 

pondělí 12.50 - 13.35 2. - 5. tř. 

pondělí + čtvrtek 13.45 - 14.30 2. - 5. tř. 

středa + pátek 13.45 - 14.30 6. - 9. tř. 

Plavání pro neplavce J. Šafusová úterý 12.50 - 13.35 1. tř. 

Florbal J. Sobotková úterý 12.50 - 13.35 2. - 3. tř. 

Florbal A.;Hlavička 
pátek 13.40 - 14.40 mladší žáci 

pátek 14.40 - 15.40 starší žáci 

Malá kopaná J. Radkovský 
úterý 15.00 - 15.45 4. - 5. tř. 

čtvrtek 13.45 - 14.30 2. - 3. tř.  

Míčové hry V. Tolar úterý 14.15 - 15.00 2. - 3. tř.  

Sportovní hry J. Šafusová čtvrtek 14.45 - 15.45 6. tř. 

Míčové hry N. Černá pondělí 12.50 - 13.35 1. - 2. tř. 

Šachy M. Navrátilová pondělí 12.50 - 13.35 2. - 5. tř. 

Basketbal V. Tolar  úterý 16.30 - 17.30 6. - 9. tř. 

Flétničky a zpívání Z. Vavřín  
pondělí 14.00 - 14.45 

1. - 5. tř. 
pátek 12.40 - 13.25 

Scénický tanec J. Mišejková 
čtvrtek 14.05 - 15.20 1. - 2. tř. 

čtvrtek 15.30 - 16.30 3. - 7. tř. 

Klavír a el. klávesy P.Aslanjanová 
úterý 13.00 - 16.00 

1. - 9.. tř. 
středa  13.00 - 15.00  

Keramika  J. Jonášová čtvrtek 14.00 - 16.00 1. + 2. st. 

Keramika  M. Hnátková  středa 14.00 - 15.30 1. - 4. tř. 

SERVIAM („Ať sloužím“) M. Navrátilová čtvrtek 13.45 - 14.30 1. - 9.tř. 

„O Bibli s Biblí v ruce“ J. Strádal čtvrtek 13.00 - 14.00  1. - 9.tř. 

Příprava ke svátosti biřmování P. Pio Olah 1x týdně dle domluvy od 14 let 

Příprava ke svátosti 1. sv. 
přijímání 

M. Provinská 

pondělí 12.50 - 13.35 

1. - 5.tř. 
úterý 11.55 - 14.45 

středa 12.50 - 13.35 

čtvrtek 14.00 - 14.45 

Příprava ke svátosti 1. sv. 
přijímání 

S. Bernadetta 
pátek 11.50 - 12.40 a 13.45 - 14.45 1. st. 

S. Veronika 

Pěvecký sbor P. Šaňková pondělí 11.50 - 12.40 a 13.45 - 14.45 1. st. 

Schola S. Anděla pátek 14.00 - 15.00 2. st. 

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

S. Benedikta pondělí 14.00 - 16.00 

1.+ 2. st. 
V. Chloubová úterý 14.30 - 16.00 

L.Kropáčková středa 14.15 - 16.15 

E. Pelouchová čtvrtek 14.00 - 16.00 

PC klub  
V. Cloubová středa 14.30 - 16.00 1.+ 2. st. 

M. Novák čtvrtek a pátek 14.00 - 16.00 1.+ 2. st. 

Klídek v knihovně J. Pecková 

pondělí 11.45 - 16.00  1.+ 2. st. 

úterý 11.45 - 16.00 1.+ 2. st. 

středa 11.45 - 16.00 1.+ 2. st. 

čtvrtek 11.45 - 16.00 1.+ 2. st. 

pátek 11.45 - 14.00 1.+ 2. st. 
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10. Soutěže (úspěšnost do 3. místa na obvodní a krajské úrovni) 
 

a) vědomostní soutěže 
Anglická olympiáda – obvodní kolo  02/2012 Řídká Anna (9.A) 1. místo 
Francouzská konverzační soutěž – krajské kolo  03/2012   Adam Rosenheim (9.A)  3. místo 
Biologická olympiáda – obvodní kolo D  04/2012 Merklová Kateřina (7.B) 1. místo 
Logická olympiáda – krajské kolo  10/2011  Šemro Štěpán 
Matematický klokan 2012 (kategorie Cvrček)  03/2012 Lucie Kubánková (3.DV)  1. místo 
    Amálie Zemanová (3.A)   1. místo 
    Metoděj Žežula (2.DV)  1. místo 

b) sportovní soutěže 
Minifotbal – obvodní kolo 10/2011 mladší žáci 1. místo 
Basketbal – obvodní kolo 11/2011 mladší žáci 3. místo 
Florbal – obvodní kolo 12/2011 chlapci 8.-9.roč. 3. místo 
Florbal – krajské kolo 12/2011 dívky 6.-7.roč. 2. místo 
Basketbal – obvodní kolo 03/2012 starší dívky 3. místo 
Odbíjená– obvodní kolo 05/2012 chlapci 9.roč. 1. místo 
Odbíjená – obvodní kolo 05/2012 dívky 8.-9.roč. 2. místo 

 

c) ostatní soutěže 
Grafická soutěž pro žáky ZŠ 12/2011 Novák Kryštof (8.A) 1. místo 

 Khodari Annette-Marie 2. místo 
Školy zdobí vánoční ZOO 12/2011 třída 7.A 3. místo 
Karlovarský skřivánek – krajské kolo   03/2012   Adam Mišík (9.A) 1. místo 
Krása a tajemství Velikonoc 04/2012 Jelenová Tereza (8.B) 1. místo 

 Mišejková Mária (4.A) 
 Železná Petra (7.A) 
 Fričová Marie (7.A)    2. místo 
 Šárková Hedvika (7.A) 
 Mišejka Juraj (7.A) 
 Šámalová Kateřina (8.B)    3. místo 
 
  

11. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 
 

Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu 

CIEE - Council on International 
Educational Exchange, Inc 

USA 
Mezinárodní program - spolupráce 
studentů USA v rámci vyučování AJ                                                        
2011/2012 

Ambasáda USA USA 
Rodilí mluvčí - konverzace AJ 
2011/2012                                                                                            

Adopce na dálku  Indie, Uganda 
Školné a korespondence s 5 dětmi z Indie 
a Ugandy 2011/2012                                                                          

Evropský průzkum škol: ICT ve 
výuce (ESSIE) 

 
Dostupnost ICT a jejich užívání 
v evropských školách                         
10/2011 

IUFM Montpellier, Bretagne, Lyon Francie 
Studentské stáže tří francouzských 
studentů, rodilí mluvčí ve vyučování FJ                 
01-03/2012                                        

Paříž  Francie 
Výměnný pobyt žáků FJ  
11/2011 a 06/2012 

Osvětim Polsko 
Poznávací zájezd žáků 9. tříd, spolupráce 
se ZŠ Krakow – Osvětim                                  
06/2012                                      

Riedenburg SRN 
Výměnný pobyt žáků NJ  
05/2012 a 06/2012  
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12. 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 čtyř škol (MŠ Praha, ZŠ Olomouc, gymnázium Kutná Hora), 
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. Čtyři řádové sestry působily 
v pedagogickém sboru, jedna sestra ve vedení školy. Řádové sestry jsou patronkami tříd a pečují 
o duchovní klima ve škole. 

 

Školská rada, Rada školy 
Školská rada pracovala v počtu 9 členů (po třech členech za zřizovatele, zákonné zástupce a 
pedagogické pracovníky školy). Schází se a pracuje ve znění školského zákona.  
Rada rodičů je složena z 18 volených zástupců jednotlivých tříd školy. Rada rodičů se schází jednou za 
měsíc. Na svá jednání zve ředitelku 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 významně finančně přispěla na zlepšení sociálního zázemí školy. Je garantem vánočních 
trhů, školního plesu, školní diskotéky, jarního a podzimního bazaru, oslav školy (den učitelů, den dětí). 
Zajišťuje dárky pro odcházející žáky i poděkování pedagogickému sboru na konci školního roku i 
v jeho průběhu.  
 

Řeholní řády  
Dlouholeté působení řádu sv. Voršily v  Čechách a v Praze se promítá do života školy a jejího 
vzdělávacího programu. Škola spolupracuje i s dalšími řeholními řády. Bratři dominikáni, salesiáni a 
františkáni oslovují žáky, rodiče i pedagogické pracovníky při duchovních obnovách, formou přednášek 
a duchovních rozhovorů. Řádoví bratři spolupracují aktivně i při mimoškolní a zájmové činnosti, dle 
svého zaměření rozšiřují poznání žáků a jsou i osobními pomocníky při organizaci školních akcí. 
 

Arcibiskupství pražské 
Škola spolupracuje a využívá metodické podpory Arcibiskupství pražského prostřednictvím Odboru 
církevního školství - servisní a konzultační pomoc zejména v oblasti aplikace školské legislativy a 
hospodaření. Ředitelka školy je zvána na pracovní porady ředitelů církevních škol, účastní se 
nabízených odborných seminářů i duchovní obnovy pro ředitele církevních škol arcidiecéze vedené 
Mons. Václavem Malým. S poděkováním uvádíme i přijetí finančního podílu na výtěžku ze 
Svatováclavské sbírky v říjnu 2011.  
 

Městská část Praha 1 
Oceňujeme, že MČ Prahy 1 zahrnuje naši školu do některých svých aktivit. Naše škola organizovala 
pro základní školy městské části Prahy 1 obvodní kola vědomostních a sportovních soutěží: 
Olympiáda v chemii (P1, P2), Biologická olympiáda (P1, P2), Přehazovaná, Plavání, Basketbal. 
 

Česká biskupská konference - RENOVABIS 
V rámci ČBK probíhá významná spolupráce prostřednictvím sdružení Renovabis, které poskytlo škole 
dotaci ve výši 80 tisíc Kč na projekt Podpora pozitivních aktivit školy v roce 2011. Finanční prostředky 
byly využity na účely dané projektem:  
Sociální a preventivní program „Chceš?! NE, díky“. (8.A) 
Adaptační kurz pro nové třídní kolektivy – Nové Hutě (6.A, 6.B) 
Preventivní program „Krizová intervence“ (9.B) 
Program pro budování duchovního a pozitivního třídního klimatu (5.A) 
Podpora výuky cizích jazyků – studijní slovníky Paperback with s CD ROM (všichni žáci 2. stupně) 
Společný kulturní a kreativní prožitek – Černé divadlo „Kaleidoskop“ (žáci 1. a 2. stupně) 
Společné shlédnutí dokumentu „Nickyho rodina“ (všichni žáci 2. stupně) 
Poznávací zájezd do Osvětimi (9.A, 9.B) 
Formační pobyt – Nové Hutě (6.A, 6.B) 
Výměnný pobyt – Francie – Paříž (7. až 9. ročník) 
Formační pobyt – Doubravka (4.A) 
Formační pobyt – Štěkeň (4.A) 
Formační pobyt – Berounka (9.A, 9.B) 
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Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Z titulu fakultní školy přijímala naše škola studenty převážně z PedF UK, ale i z jiných vysokých škol a 
středních pedagogických škol. Pedagogické praxe – klinické semestry, souvislé praxe, výstupy a 
náslechy probíhaly ve třídách 1. a 2. stupně a ve školní družině. Bylo v nich zapojeno přes 20 
pedagogů, školu navštívilo na 200 studentů, kteří absolvovali náslechy a výstupy v cca 250 
vyučovacích hodinách. Dále 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 zejména v oblastech: individuální vyšetření 
žáků při výchovně vzdělávacích potížích, diagnostika a nápravy SPU a SPCH, podklady pro vytváření 
IVP pro žáky se speciálními potřebami, zápis do 1. tříd, konzultace při řešení výchovných problémů, 
konzultace učitelům a rodičům, prevence rizikového chování, vyšetření žáků k profesní volbě v pátých 
a osmých třídách, setkání výchovných poradců a školních metodiků prevence. 
 

Endokrinologický ústav Praha – výzkum vývojových parametrů žáků 1. a 2. ročníku (09-10/2011) 
 

Přírodovědecká fakulta UK – výzkum antropologie člověka (01-02/2012) 

 

 

13. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

 
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení) škola neposkytuje. 

 
 

14.  Další aktivity, prezentace 
 

Školní, třídní, ročníkové a další výchovně vzdělávací projekty 
Adopce na dálku (Lu)          2011/2012  
Spaní ve škole (TU)          2011/2012  
Třídní projekt Rodiče představují svoji práci či koníčky (3.B Maso)    2011/2012  
Třídní projekt Dějiny umění (3.A Ši)       2011/2012 
Třídní projekt Praha historická a kulturní (4.B Drt)     2011/2012 
Chceš?! NE, díky. Program v rámci projektu Odyssea (8.A Žá)     09/2011  
Praha očima dětí – ocenění MHMP        10/2011  
Cesta ke kvalitě (zahájení 2009) – zveřejněný výstup na webu projektu    10/2011  
Podzimní bazar (RR)          11/2011  
Školní diskotéka (Rad)          11/2011  
Adventní dílna – pletení adventních věnců (Ora, TU)      11/2011  
Adventní dílny (TU)          12/2011  
Sv. Mikuláš           12/2011  
Třídní projekt Helena Kellerová (Nk 8.B)       12/2011 
Vánoční trhy (Rad)          12/2011  
Benefiční adventní koncert (Rou)       12/2011  
Tříkrálová sbírka         01/2012  
IX. školní ples (RR)         01/2012  
Jarní bazar (RR)          04/2012  
Koncerty školních sborů (Šaň)        04/2012  
Rozjímání s hudbou  (O.Tichý + tým)       05/2012 
Školní akademie (S. Anděla + tým)        05/2012 
Ročenka (Nk)           01-05/2012  
Provoz vermikompostéru (žížaliště) (2.B Če)      01-06/2012 
Projekty Spokojený žák a Den zvířat (5.A Nav)      01-06/2012 
Školní časopis Ostrovník – znovuobnovení (Ora)     01-06/2012 
Projekt Naše domy a ulice (1.A Šaň)       01-06/2012 
 

Školní sportovní akce 
Žáci školy se ve školním i mimoškolním čase školního roku zapojovali do sportovních aktivit:  
fotbal, bruslení, stolní tenis, florbal, plavání, basketbal, vybíjená, volejbal, přehazovaná, sjíždění řeky, 
návštěva florbalových utkání, školní a obvodní kola v plavání, odbíjené, basketbalu, přehazované, 
florbalu, stolním tenisu, malé kopané. 
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Školní vědomostní aktivity 
Matematická olympiáda – školní kolo       12/2011 
Dějepisná olympiáda – školní kolo        12/2011  
Mladý Démosthénés – školní kolo        12/2011  
Olympiáda z ČJ – školní kolo         12/2011  
Pythagoriáda – školní kolo        12/2011 
Chemická olympiáda – školní kolo        01/2012  
Olympiáda v NJ – školní kolo         01/2012  
Olympiáda v NJ – obvodní kolo         01/2012  
Olympiáda v AJ – školní kolo – 8. a 9. ročník       01/2012  
Olympiáda v AJ – školní kolo – 7. roč.        01/2012  
Mladý Démosthénés – regionální kolo        02/2012  
Poetické setkání – školní a obvodní kolo       02-03/2012  
Karlovarský skřivánek – školní a městské kolo       02-03/2012  
Dějepisná olympiáda – okresní kolo       02/2012  
Olympiáda v NJ – obvodní kolo         02/2012  
Biologická olympiáda – školní kolo        02/2012  
Dějepisná olympiáda – okresní kolo        02/2012  
Dějepisná olympiáda – obvodní kolo        02/2012  
Olympiáda v AJ – obvodní kolo         02/2012  
Matematický klokan         03/2012  
Olympiáda ve FJ – krajské kolo        03/2012  
Biologická olympiáda – obvodní kolo – 8. a 9. ročník      04/2012  
Biologická olympiáda – obvodní kolo – 6.a 7. ročník      04/2012  
Chemická olympiáda – obvodní kolo        04/2012  
 
Kalibro - ověřování vzdělávacích výsledků žáků 5., 7. a 9. ročníku    01-02/2012  
Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj   10/2011 
Pilotní testování studijních předpokladů SCIO      05/2012  
Úrovňové testy AJ          05/2012  
NIQES – ověřování vzdělávacích výsledků žáků 5. a 9. ročníku     05/2012  

 

Kulturní a vzdělávací akce v rámci školních činností 
Výstavy (World Press Photo, Schola Pragensis), semináře, přednášky, besedy, výtvarné, naučné a 
poznávací vycházky Prahou, autorská čtení, návštěvy muzeí a galérií (Národní galerie, Galerie Mánes, 
Vojenské historické muzeum, Muzeum hl.m.Prahy, Anežský klášter, Galerie ke světlu), návštěvy 
hvězdáren a knihoven, divadelní (ND, malé formy) a filmová představení (Jeden svět, Junior fest), 
koncerty, ZOO, Domov pro seniory, Armáda spásy, kurzy první pomoci ČČK, ekocentrum Tereza, 
Výzkumný ústav včelařský, Památník na Vítkově aj. 
 

Duchovní život 
Školní mše pro žáky 2.stupně – během školního roku každé úterý od 8 hodin 2011/2012 
Školní mše pro žáky 1. stupně – během školního roku každá středa od 8 hodin 2011/2012 
Schola (S. Anděla) 2011/2012 
Slovo na měsíc (Mrz) 2011/2012 
Duchovní společenství u františkánů (Ora) 2011/2012 
Formační kurzy salesiánských spolupracovníků (Šim) 2011/2012 
Lektorská činnost a aktivity ve farnosti Dolní Počernice (Žá) 2011/2012 
Duchovní obnova učitelů (P. Antonín Krasucki) 08/2011 
Zahájení školního roku – mše sv. v kostele sv. Voršily 09/2011 
Den církevních škol 09/2011 
Vlak Jana Pavla II – expozice ve vlaku 09/2011 
Svátek sv. Voršily 10/2011 
Milion dětí se společně modlí za jednotu a pokoj (S. And, Hoj) 11/2011 
Duchovní obnovy tříd (TU) 11-12/2011 
Svátek všech svatých 11/2011 
Památka zesnulých  11/2011 
Duchovní obnova učitelů 12/2011 
Duchovní obnova rodičů 12/2011 
Zádušní mše za bývalého žáka Reiniho Glücksmanna v kostele sv. Voršily 12/2011 
Adventní návštěva na nunciatuře 12/2011 
Tříkrálové žehnání školy 01/2012 
Vizitace školy (o.b. Václav Malý) 01/2012 
Slavnost sv. Anděly 01/2012 
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Modlitba za jednotu křesťanů 01/2012 
Popeleční středa  03/2012 
Duchovní obnova učitelů 03/2012 
Duchovní obnova rodičů 03/2012 
Květná neděle a Boží Tělo v katedrále sv. Víta (S. And) 05/2012 
Besedy s kněžími o misiích a kněžském povolání (5.B Nav) 04/2012 
Křížová cesta pro žáky 2. stupně 04/2012 
Formační den katechetů (Mlá) 05/2012 
Duchovní obnova ŘCŠ 05/2012 
Biřmování v katedrále sv. Víta (příprava P. Pio) 05/2012 
První svaté přijímání v kostele sv. Voršily (příprava S. Veronika) 06/2012  
Nanebevstoupení Páně 06/2012 
Slavnost Těla a Krve Páně – Božího Těla 06/2012 
Katedrála sv. Víta – slavnost Těla a Krve Páně 06/2012 
Katedrála sv. Víta – mše sv. pro církevní školy 06/2012 
Celoškolní děkovná mše sv. 06/2012 

 

Zastoupení v institucích 
Subkomise regionálního školství Komise ČBK pro KV (J.Nov)     
Komise pro katolickou výchovu při ČBK (J.Nov)        
Asociace ředitelů církevních škol (J.Nov) 
Asociace základních škol (J.Nov)   
Asociace školních sportovních klubů (Ša)        
Unie CZESHA (J.Nov)  
Poradní sbor ředitelky odboru ZV MŠMT (J.Nov)   
 

Lektorská činnost, média 
Křest knihy Výři nesýčkují (autorka Mgr. Lenka Zemanová)  12/2011 
TV Barrandov – Máme dítě – natáčení se třídou (5.B Rad)  04/2012 
Biologická olympiáda – pořádání obvodního kola Prahy 1 a 2 (Ša) 04/2012  
Chemická olympiáda – pořádání obvodního kola Prahy 1 (Wei) 04/2012 
Učitelské noviny (S. Anděla)         05/2012 
Turnaj v přehazované – pořádání obvodního kola Prahy 1 (So)     05-06/2012 

 

 

15. Využití školských zařízení v době školních prázdnin 
 
V době školních prázdnin ve škole probíhaly opravy, údržba a úklid. 
 
 
 

V. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 
 
1.  Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2011/2012 
 

Ve školním roce 2011/2012 nebyla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI. 
 
 

1. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2011/2012 
 

Inspekční návštěva výuky náboženské výchovy – provedla pracovnice Katechetického střediska AP 
v únoru  2012. Inspekce hodnotila pozitivně pedagogický přístup vyučujícího, jeho komunikací se 
žáky a propojení se školním pastoračním plánem. Zároveň  dala vyučujícímu několik doporučení 
k dalšímu vzdělávání.  
Hygienická kontrola provozu plaveckého bazénu – kontroluje Hygienická stanice hl.m.Prahy – 
průběžně několikrát během školního roku. Případné připomínky ke kvalitě vody a čistoty bazénu 
jsou ihned odstraňovány, provoz bazénu nebyl nikdy na základě rozhodnutí státní hygienické 
kontroly přerušen ani omezen. 
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 2011 
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VII. 

Další informace - přehled důležitých akcí školy 
 

Přílet nového apoštolského nuncia v ČR Mons. Leanzy dne 13. 11. 2011 - oficiální uvítání proběhlo 
ve VIP salonku na letišti. Přivítání se zúčastnili sestra Bernadetta, Amálie Zemanová (3.A) a Václav 
Macek (3.B) - přivítání chlebem a solí (Václav) a květinou (Amálka).  
 

Dny otevřených dveří se konaly v prosinci 2011 před zápisem do 1. tříd a v květnu 2012 pro zájemce 
o docházku do naší školy. Akce jsou spojeny s informativní schůzkou a v prosinci s možností 
nahlédnout do vyučování.  
 

Vizitace Mons. Václava Malého ve škole (4.1. 2012) – setkání se žáky při vyučování i neformálně 
o přestávkách, setkání s katechety a učitelským sborem. 
 

Charitativní akce 
Školní akce Podzimní bazar (RR 11/2011), Vánoční trhy (12/2011), Jarní bazar (RR 04/2012), 
Tříkrálová sbírka (01/2012) umožňují věnovat část výtěžku na charitativní účely, jako jsou adopce na 
dálku, podpora misií v Senegalu nebo pomoc sociálně potřebným skupinám lidí.  
 

8. školní ples (20. 1. 2012) se konal v Paspově sále na Smíchově. Ples je významnou společenskou 
událostí školy, zejména pro žáky devátých tříd, kteří jsou stužkováni a mají předtančení. Je příležitostí 
pro přátelské setkání rodičů, učitelů, žáků i absolventů školy.  
 

Celoškolní projekt Naše umění (3. a 4. 4. 2012) – dílny z mnoha oblastí umění člověka (výtvarné 
umění a architektura, hudba a umění slova, pohybové umění, umělecká řemesla, umění poznávání). 
První projektový den probíhaly celodenní dílny, druhý den prezentace výstupů formou představení, 
výstavek a panelů. Na závěr žáci i pedagogové zhodnotili projekt prostřednictvím dotazníku. Obsah i 
průběh projektu byl vynikající.   
 

Koncert školních sborů Knoflíček a Knoflík (26. 4. 2012) – vystoupení  mladších a starších žáků 1. 
stupně v posluchárně kláštera. Nově vzniklé sbory se znamenitě uvedly, k radosti sbormistryně, rodičů 
i celé školy. 
 

Rozjímání s hudbou (23. 5. 2012) – vystoupení školních sborů Knoflíček a Knoflík, učitelů a sester 
voršilek v kostele sv. Voršily. Výborná atmosféra společného setkání s interaktivními prvky 
s posluchači byla odměnou vystupujícím i důkazem dobrého školního společenství.  
 

Mapa školy 2012 –  respondenty byli rodiče, učitelé a žáci školy. Návratnost dotazníků byla 77,6% od 
učitelů, 81,2% od rodičů, 87,3% od žáků 1. stupně, 95.2% od  žáků 2. stupně. Obsáhlé výsledky jsou 
zveřejněny na webových stránkách školy. 
 

Zájezd do Osvětimi (4. a 5. 6. 2012) – v rámci výuky náboženského vzdělávání v 9. ročnících probíhá 
každoročně poznávací zájezd do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Je také spojen 
s návštěvou významných židovských památek v Holešově a Třebíči. Cílem je seznámit žáky s dějinami 
a historií národnostní a náboženské menšiny, která spoluutvářela dějiny Českých zemí.  
 

Školní akademie (31. 5. 2012) – vystoupení jednotlivců a tříd, letos zejména 1. stupně. S humorem 
pořadem provázeli Ema Ulovcová (8.A) a Adam Rosenheim (9.A). Akademii obohatilo i vystoupení 
učitelů „Mravenci“.  
 

Školní ročenka 2011/2012  
Od školního roku 2004/2005, kdy škola slavila 15. výročí svého založení, je vydávána školní ročenka. 
V ní  se prezentují třídy školy a žáci domácího vzdělávání, aktivity školy, školní a třídní projekty, školní 
akademie, akce mimo školu, duchovní aktivity, činnosti školního klubu a školní družiny, učitelský sbor i 
sestry voršilky. 
 

Víkendový zájezd učitelského sboru do Spáleného Poříčí (6/2012) – relaxační pobyt spojený 
s wellness procedurami, turistikou, golfem a poznáváním historie místa byl velmi vydařený. Účastníci 
prožili přátelské a poslední týmové setkání s ředitelkou školy, která k 30. 6. 2012 ukončila své pracovní 
působení ve škole. 
 

Děkovná mše sv. dne 28. 6. 2012 byla setkáním a poděkováním učitelů, rodičů, žáků a přátel školy 
u příležitosti ukončení pracovního působení ředitelky školy Jany Novákové. Paní ředitelka nastoupila 
do funkce ředitelky školy v září 1992 a ukončila tak své dvacetileté působení v čele ZŠ sv. Voršily v Praze.  
 

Prázdninový dětský tábor se konal ve dnech 15. 7. - 29. 7. 2012 v Jeseníkách – Oskavě. Tábor byl 
určen pro žáky od 11 do 18 let. Ubytování táborníků bylo v podsadových stanech. Tábor byl zaměřen 
na posilování vztahů a seznamování s přírodou. Toto táborové setkání navazuje na již více než 
desetileté pořádání letních táborů pod patronací bratří františkánů. Letos se konalo již podruhé pod 
záštitou ZŠ sv. Voršily v Praze a opět pod vedením františkánů (Filip Jan Rathouský, ofm) 
s příspěvkem MČ Prahy 1 ve výši 10 tisíc Kč.  


