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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 2013/2014. 

 

 

 

 
Výroční zprávu o činnosti školy vypracoval dne 26. 9. 2014  PhDr. Filip Roubíček, Ph.D. 

ředitel školy 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána v pedagogické radě dne 1. 10. 2014. 

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena školskou radou dne 5. 11. 2014.  
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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  kapacita 350 

 
      

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: 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 2,6 44 31,8 0 0 52 38,2 

 
 

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 45 87 % 

  Nekvalifikovaných 7 13 % 

 

 

c) další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 Počet akcí Zaměření Počet účastníků 

Semináře 27 pedagogika, odborné 101 

Kurzy 7 pedagogika, KM, EV  13 

Doplňkové pedagogické studium 1 ŠVP 1 

Rozšiřující pedagogické studium 5 1. st., vych., spec. ped., NV 5 

Školský management 2  2 
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Přehled akcí DVPP 
 

Termín Zaměření akcí Počet účastníků Vzdělávací instituce 

09/2013 Studium pro koordinátory ŠVP 1 Šp Infra, s.r.o. 

2013/2014 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 1 Rou PedF UK Praha 

2013/2014 Učitelství pro 1. stupeň  1 Div PedF UK Praha 

2013/2014 Speciální pedagogika  1 Kuž PedF UK Praha 

2013/2014 Školský management 1 Mrz PedF UK Praha 

2013/2014 Studium pro metodiky prevence (1. st.) 1 Nav Institut Filia 

2013/2014 Vychovatelství 2 Vaš, S.Ben PedF UK Praha 

2013/2014 Náboženská výchova 1 Odv UHK 

2013/2014 Kurz grafologie 1 Nav ČGU 

2013/2014 Kurz Heureka (didaktika fyziky) 1 Nov MFF UK Praha 

2013/2014 Kurz pro varhaníky 1 OTi AP 

2013/2014 Seminář pro metodiky prevence  1 Ora PPP pro Prahu 1, 2 a 4 

09/2013 Seminář Odkaz Cyrila a Metoděje pro vzdělanost 1 Str NPMK 

10/2013 Seminář pro metodiky prevence 2 Ora, Svo KPPP Praha 8 

10/2013 Seminář Indikace a kontraindikace metod výuky ČJ 3 Nav, Kop, Chlou Trampolining.cz 

10-12/2013 Kurz Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi 
6 S.Ben, S. Ver, Leš, Vaš, 
Vav, Záh 

Etické fórum ČR 

10/2013 Seminář primární prevence drogových závislostí 1 Maso KPPP Praha 8 

10/2013 Konference Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let 1 Rou SUMA JČMF 

10/2013 Seminář pro učitele AJ Star kids 1 Žád Cambridge UP 

11/2013 Základní kurz mentorských dovedností 2 Fen, Chlou Step by Step ČR 

11/2013 Celostátní konference pracovníků ŠD 2 Div, Pol ŠZDVPP Hradec Králové 

11/2013 Seminář pro učitele AJ Using the mother tongue 2 Vav, Žád Cambridge UP 

11/2013 Seminář FIE 1 Leš UK 

11/2013 Výcvik v kognitivně-behaviorální terapii 1 Leg Institut KBT 

01/2014 Seminář k novému občanskému zákoníku 1 Rou AP 

01,04/2014 Seminář Google 1 Žád Google 

01/2014 Seminář Právo ve škole 1 Kro Mgr. Michaela Veselá 

02/2014 Seminář Dva dny s didaktikou matematiky 2 Ša, Rou PedF UK Praha 

03/2014 Konference Mensa pro rozvoj nadání 1 Zem Mensa 

03/2014 Konference Jazyky pro nejmenší 1 Zem British Council, NÚV 

04/2014 Seminář New Exam Specifications 2015 1 Žád Akcent 

04/2014 Seminář Kázeň a klima školy 40  Mgr. Michaela Veselá 

04/2014 Terapeutický výcvik 1 Leg  

04/2014 Konference EME 1 Rou PedF UP Olomouc 

04/2014 Seminář NOZ v pracovněprávních vztazích 2 Rou, Kub AP 

04/2014 Seminář Základy Hejného vyučovací metody 10 H-mat 

05/2014 Seminář Metoda Hejného pro mírně pokročilé 10 H-mat 

05/2014 Seminář Slovní úlohy vyučovací metodou Hejného 10 H-mat 

05/2014 Seminář typologie MBTI 1 Svo  

 
 

d) jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

12 

z toho 

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

11 

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 
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b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
 

semináře 2 právo, administrativa 2  

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 18 470 

 
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:   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 26,1 14,8 

 

 

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

          32    

z toho nově 
přijatí 

          8    
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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 318 

neprospělo 1 

opakovalo ročník 2 

počet žáků s uzavřenou klasifikací 
do 30. 6. 2013 

511 

% z celkového počtu žáků 97,1 % 

průměrný počet zameškaných hodin 
na žáka 

47,4 

z toho neomluvených 20 

 

 
5.  Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2013/2014 

 
počet přihlášek celkem 96 

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 

Polsko 1 

Rusko 1 

Slovensko 4 

Srbsko 1 

Ukrajina 3 

USA 1 

Celkem 12 (z toho 6 dívek) 

 

 

7.  Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

 
Ve školním roce 2013/2014 vzdělávala na 1. stupni 19 a na 2. stupni 14 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 

 
Škola realizuje skupinový program pro nadané žáky, který vedly tři asistentky pro nadané žáky. 
Ve školním roce 2013/2014 pracovalo v tomto programu celkem 29 žáků z 1. až 5. ročníku. Žáci 
pracovali ve věkově smíšených skupinách: jednu skupinu tvořili žáci 1. až 3. ročníku a druhou 
skupinu žáci 4. a 5. ročníku. Tento přístup se osvědčil, děti měly možnost se setkávat se svými 
„intelektovými vrstevníky“ z jiných tříd. 
Program byl zaměřen na rozvoj žáků v předmětech ČJ, M a ČaS. Většina žáků se účastnila 
programu ve všech třech předmětech, a to v rozsahu jedné hodině týdně pro každý předmět. Žáci 
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se věnovali náročnějším úkolům, prohlubování a rozšiřování učiva, učili se spolupracovat 
s mladšími a staršími spolužáky nad stejnými úkoly.  
Všichni žáci, kteří se programu účastní, mají zprávu z psychologického vyšetření v pedagogicko-
psychologické poradně. Ve zprávě je uvedeno, do kterých vyučovacích předmětů se nadání žáka 
promítá, a doporučeno, jak toto nadání rozvíjet. Po kontrolním vyšetření se zpráva prodlužuje a 
příp. se mění doporučení pro práci s dítětem (např. rozšířit jeho účast v programu o další předmět 
nebo naopak některý předmět opustit). 

 

 
9.  Ověřování výsledků vzdělávání 

 
Ve školním roce 2013/2014 se škola zúčastnila testování Stonožka, realizované společností Scio. 
V říjnu 2013 bylo provedeno testování žáků 6. ročníku a v listopadu 2013 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 0/4 0/4 3/4 3/4 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 

 
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 12 učitelů ve 48 jazykových skupinách v rozsahu 3 - 4 hodiny týdně (celkem 
165 vyučovacích hodin týdně). 

 

Třídy jazyk počet žáků 

3. - 9. ročník 

anglický 273 

francouzský 106 

německý 166 

Celkový počet žáků učících se cizí jazyk 347 
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12. Individuální vzdělávání 
 
Alternativu individuálního vzdělávání poskytuje škola rodinám od 1. února 2005. Ve školním roce 
2013/2014 bylo individuálně vzděláváno 56 žáků, z toho 15 žáků nově přijatých (z nich 11 do první 
třídy), 4 žáci přestoupili z jiné školy a 1 žák naší školy přestoupil z běžné výuky. Všichni žáci kromě 
jednoho prospěli a postoupili do vyššího ročníku, kromě jedné žákyně, která nebyla klasifikována. 
Na vysvědčení bylo 27 žáků hodnoceno slovně a 28 žáků klasifikačními stupni.  
V průběhu školního roku  měly žáci z domácí školy 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 na několika celodenních sobotních setkáních ve 
škole, při kterých 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. 
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 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 naší školy úspěšní: 18 žáků 5. ročníku bylo přijato na 
osmiletá gymnázia a 1 žákyně na konzervatoř, 8 žáků 7. ročníku na šestiletá gymnázia, 17 žáků 
9. ročníku na čtyřletá gymnázia, 25 žáků na střední odborné školy a 2 žáci na střední odborné 
učiliště.   

 
 

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 
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 (spolupráce se 
seniory z komunitního centra AS, projekt První pomoc). Ve spolupráci s KPPP se uskutečnily 
programy primární prevence pro žáky 4. a 5. ročníku. Žáci 6. ročníku vyjeli na adaptační kurz. 
Jednotlivé třídy 2. stupně se v průběhu školního roku zúčastnily preventivních programů pod 
vedením lektora primární prevence a školního psychologa. Žáci 9. ročníku absolvovali přednášky 
na téma antisemitismus, holocaust (ve spolupráci s neziskovou organizací ACET ČR) a ohledně 
správného životního stylu (spolupráce se společností Anabell). Žáci 1. a 2. stupně se podíleli na 
Projektu 72 hodin a besedovali s Policií ČR. 
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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, výlety a vycházky do přírody, projektové dny a jiné, 
jsou žáci vedeni k pozitivnímu vztahu k přírodě, k objevování její krásy a dopadu našeho chování 
na přírodu. Třídy se účastní výukových programů v ZOO, botanické zahradě a stanici mladých 
přírodovědců.  

 
 

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 12 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: 3 děti 
z Indie a 4 z Ugandy. 
 
 

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 

1.A bez výjezdu  --  -- 

1.B bez výjezdu  --  -- 

2.A 26.5. - 2.6.2014 Žirovnice u Jindřichova Hradce 23 

2.B 9.6. - 14.6.2014 Strážné, Krkonoše 19 

3.A 9.6. - 13.6.2014 Horní Sokolovec u Chotěboře 23 

3.B 8.6. - 13.6.2014 Nekoř u Letohradu 20 

4.A 9.6. - 13.6.2014 Horní Sokolovec u Chotěboře 24 

4.B 8.6. - 13.6.2014 Nekoř u Letohradu 22 

5.A 
1.3. - 8.3.2014 Strážné, Krkonoše 19 

6.6. - 15.6.2014 Živogošče (Chorvatsko) 29 

5.B 
1.3. - 8.3.2014 Strážné, Krkonoše 17 

6.6. - 15.6.2014 Živogošče (Chorvatsko) 28 

6.A 13.9. - 20.9.2013 Nové Hutě, Šumava 25 

6.B 
13.9. - 20.9.2013 Nové Hutě, Šumava 26 

9.6. - 13.6.2014 Pec pod Sněžkou, Krkonoše 20 

7.A lyžařský výcvik (bez ŠvP) 
Alpy 45 

7.B lyžařský výcvik (bez ŠvP) 

8.A 9.6. - 14.6.2014 
Žirovnice u Jindřichova Hradce 

21 

8.B 9.6. - 14.6.2014 22 

9.A 9.6. - 13.6.2014 
Oskava, Jeseníky 

16 

9.B 9.6. - 13.6.2014 20 
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Poznávací a výměnné pobyty v zahraničí      

  

Třídy Termín Místo Počet žáků 

2. stupeň 15.11. - 22.11.2013 Paříž (Francie) 9 

2. stupeň 25.5. - 30.5.2014 Regensburg (Německo) 17 

9.AB 23.6. - 24.6.2014 Osvětim (Polsko) 29 

 

 

7.  Školní družina Petrklíč 
 

Ve školním roce navštěvovalo školní družinu 154 žáků 1. až 4. ročníku. Žáci se účastnili 
rozmanitých činností, jako jsou výtvarné a rukodělné práce, četba, poslech hudby nebo mluveného 
slova, hry a soutěže. V rámci multikulturní výchovy se děti seznamovaly se zvyky, tradicemi a 
životem jiných států (Indie, Skandinávie, Nizozemí), připravovaly jejich tradiční jídla a účastnily se 
tematicky zaměřeného programu – hry, soutěže.  V době mezi 14. a 16. hodinou byly organizovány 
vycházky na dětská hřiště v okolí školy, ale i procházky zaměřené na poznávání různých krásných 
míst našeho hlavního města (Vyšehrad, Petřín, Kampa, Karlův most, Pražský hrad, Stromovka a 
další). Některé děti se účastnily zájmových kroužků organizovaných v rámci školního klubu. Děti ze 
ŠD se zapojily do školních vánočních trhů, Tříkrálového koncertu, Tříkrálové sbírky, pod vedením 
vychovatelek připravily divadelní, pěvecká a hudební vystoupení na vánoční besídku, zúčastnily se 
masopustního reje a školní akademie. V tomto školním roce se děti zapojily do výtvarné soutěže 
„Vánoce dětí“, kterou každoročně pořádají sestry karmelitky u Pražského Jezulátka. Dále 
vychovatelky organizovaly pro děti besedy, návštěvy výstav (betlémy, fotografie, lidová řemesla), 
muzeí, galerií, vlastivědné vycházky. V dubnu se děti zúčastnily herního odpoledne u příležitosti 10 
let členství České republiky v EU. V červnu se ve školní družině konal koncert flétniček žáků 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), na školním hřišti (míčové hry) a ve školní knihovně (četba, stolní hry, vyhledávání informací, 
příprava do školy).  
Kromě pravidelných a spontánních aktivit byly realizovány i aktivity příležitostné jako organizace a 
koordinace celoškolních Vánočních trhů, účast nebo jiná podpora při realizaci Masopustního reje, 
rétorické soutěže Mladý  Démosthenes, celoškolního projektového dne a při tvorbě školní ročenky. 
Do činností ŠK se zapojilo 694 žáků jako účastníků činností (někteří navštěvují více kroužků), 357 
žáků bylo zapsaných členů ŠK. Se školním klubem spolupracovalo 29 lektorů a vedlo 58 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. 
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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. 

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. 

 
 
 

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

a) vědomostní soutěže 

Matematická olympiáda – obvodní kolo 01/2014 Zemanová Amálie (5.A) 1. místo 
Logická olympiáda – krajské kolo 11/2013 Zemanová Amálie (5.A) 2. místo 
Biologická olympiáda – obvodní kolo kat. C 03/2014 Merklová Kateřina (9.B) 1. místo 
Biologická olympiáda – krajské kolo kat. C 03/2014 Merklová Kateřina (9.B) 2. místo 
Biologická olympiáda – obvodní kolo kat. D 04/2014 Merklová Markéta (6.B) 

Lipková Eliška (6.B) 
Zocherová Julie (6.B) 

1. místo 
2. místo 
3. místo 
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b) jazykové soutěže 

Olympiáda AJ – obvodní kolo 01/2014 Vojtěch Rakouš (9.B) 1. místo 

c) sportovní soutěže 

Stolní tenis – obvodní kolo 10/2013 dívky 6. až 9. ročník 3. místo 
Florbal – obvodní kolo 12/2013 dívky 6. až 9. ročník 3. místo 
Florbal – obvodní kolo 12/2013 hoši 6. a 7. ročník 3. místo 
Florbal – obvodní kolo 12/2013 hoši 8. a 9. ročník 1. místo 
Florbal – krajské kolo 12/2013 hoši 8. a 9. ročník 3. místo 
Basketbal – obvodní kolo 02/2014 dívky 6. a 7. ročník 3. místo 
Basketbal – obvodní kolo 02/2014 hoši 6. a 7. ročník 2. místo 
Minifotbal – obvodní kolo 03/2014 hoši 6. a 7. ročník 1. místo 
Vybíjená – obvodní kolo 04/2014 dívky 3. až 5. ročník 3. místo 
Fotbalový turnaj McDonald Cup 06/2014 hoši 4. a 5. ročníku 3. místo 

d) umělecké soutěže 

Karlovarský skřivánek – krajské kolo 03/2014 Kozáková Lenka (4.A) 
Strádalová Zuzana (8.A) 
Sunková Antonie (3.B) 

postup do 
celostátního 
kola 

Karlovarský skřivánek – celostátní kolo 03/2014 Sunková Antonie (3.B) čestné uznání 
Krajská soutěž dětských pěveckých sborů 04/2014 Knoflíček (1. a 2. ročník) 

Knoflík (3. až 8. ročník) 
zlaté pásmo 
stříbrné pásmo 

 
  

10. 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                                                         

IUFM Lyon  Francie Stáž studentů - rodilí mluvčí ve vyučování FJ          

 
 

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 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). 

 

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 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 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 školní kuchyňky, školní družiny a školní knihovny. Je garantem 
vánočních trhů, školního plesu, masopustního reje, 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  
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. 
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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. Ředitel školy je zván 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 2013.  
 

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: Chemická 
olympiáda (P1, P2), Biologická olympiáda (P1, P2), basketbal a přehazovaná. 
 

Česká biskupská konference - RENOVABIS 
V rámci ČBK probíhá významná spolupráce prostřednictvím sdružení Renovabis, které poskytlo škole 
dotaci ve výši 65.000 Kč na projekt Podpora a rozvoj priorit školy (2013). V rámci projektu byly 
realizovány adaptační a formační programy pro třídní kolektivy, programy primární prevence sociálně 
patologických jevů, školní projekty podporující budování pozitivních vztahů ve škole, programy 
duchovní formace žáků a pedagogů, vzdělávací programy pro pedagogy. 
 

Etické fórum ČR 
Ve spolupráci se sdružením Etické fórum ČR proběhly akce dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, které byly součástí projektu Ukotvení etické výchovy ve výchovně vzdělávací činnosti školy 
realizovaného v rámci rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání 
v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013. Program, který vedly 
lektorky EF ČR, byl věnován tématům Emoce a škola, Motivace žáků, Práce s odměnami a tresty ve 
škole, Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání. Šest pedagogických 
pracovníků školy se zúčastnilo 40hodinového kurzu Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, který 
organizovalo EF ČR. 
 

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, ve školní družině (2 studentky). Převážně náslechovou pedagogickou praxi 
na 1. stupni absolvovalo 34 studentů. Na 2. stupni probíhaly pedagogicko-psychologické praxe a 
souvislé praxe, výstupy a náslechy – 62 studentů. 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, zápis dětí do 1. tříd, konzultace při 
řešení výchovných problémů, konzultace pro učitele a rodiče, programy primární prevence, vyšetření 
žáků k profesní volbě v pátých a osmých třídách, setkání výchovných poradců a školních metodiků 
prevence. 
 

 

13. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

 
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení) škola neposkytuje. 
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14.  Další aktivity 
 

a) školní a třídní projekty, kulturní a vzdělávací programy 

Kroužky na Vltavě 8.A (Wei), 8.B (Ša) 09/2013 
Národní galerie – Veletržní palác 1.A (Šem), 1.B (Drt) 09/2013 
Městská knihovna – vzdělávací program 7.A (Svo) 09/2013 
Vycházka pro učitele – Nový Svět Drt 09/2013 
Hudební workshop s Ondřejem Tichým 4.B (Svo), 3.A(Šaň), 3.B(Fen) 09/2013 
Výstava Králové Nugeru 8.B (Ša) 09/2013 
Muzikál Lezu, lezu po žebříku 3.A (Šaň) 10-11/2013 
Divadlo Glans – O chytré princezně 2.A (Nav), 2.B (Kop) 10/2013 
Výstava World press photo 8.B (Ša) 10/2013 
Městská knihovna – Program Pomoc referát! 8.B, 9.A (Str) 10/2013 
Přednáška o hadech s živými ukázkami 6.AB (Gau), 7.AB (Wei) 10/2013 
Projektový den – ZOO 1. stupeň 10/2013 
Projektový den – dílny  2. stupeň 10/2013 
Czech trip – projekt CIEE 4.A (To), 6.AB (Brů, Vav, Žád) 10/2013 
Exkurze do tiskárny 3.B (Fen) 10/2013 
Městská knihovna – pořad Jak se dělá tanečník 8.A (Wei), 8.B (Ša) 10,11/2013 
Beseda s O. Seluckým o cyrilometodějské době 4.AB, 5.AB, 6.B, 7.AB 10/2013 
Den otevřených dveří v Matematickém ústavu AV ČR 4.AB, 5.A (Šil, Rou) 11/2013 
Galetie Langhans – Novinářská karikatura 8.B (Ša) 11/2013 
Mineralogické muzeum PřF UK 9.AB (Gau) 11/2013 
Projektový den – Planetárium 1. stupeň 11/2013 
Projektový den – dílny 2. stupeň 11/2013 
Filmové představení Hořící keř 8.AB (WEi, Ša), 9.AB (Kv, Ora) 11/2013 
Přednáška Zdravý zoubek 2.A (Nav),3.B (Fen), 4.B (Svo, 

5.B (Maso) 
11/2013 

Adventní dílny 4.A(Ti), 4.B(Svo), 5.B(Maso) 11,12/2013 
Městská knihovna – program Staňte se hrdinou! 6.B (S.Rů) 11/2013 
Městská knihovna – vzdělávací program 7.A (Svo) 11/2013 
Adventní věnce u františkánů 2. stupeň 11/2013 
Adventní věnce s rodiči 1.A (Šem), 1.B (Drt) 12/2013 
Putování za betlémy 4.B (Svo) 12/2013 
Český rozhlas – ukládání vzkazu do roku 2023 6.B, 7.A (Svo) 12/2013 
Národopisné muzeum – Za tajemstvím archeologie 6.B (Záh) 12/2013 
Výtvarná dílna s rodiči 2.B (Kop), 4.B (Svo) 12/2013 
Mikulášská nadílka S.An, TU 12/2013 
Bramborový salát s rodiči 1.A (Šem), 1.B (Drt) 12/2013 
Vánoční trhy Kra, Bo, TU, RR 12/2013 
Švandovo divadlo – Kocour Modroočko 6.AB (Záh, Žád) 12/2013 
Vánoční besídky ve třídách ve školní družině TU, ŠD 12/2013 
Vánoční výstava 3.A (Šaň), 3.B (Fen) 12/2013 
Zdobení vánočních stromků v katedrále S.An, Fu 12/2013 
Exkurze do České televize 3.B (Fen) 01/2014 
Výroba budek 3.B (Fen), 5.B (Maso) 01/2014 
Národní galerie – Veletržní palác 1.A (Šem), 1.B (Drt) 01/2014 
Divadlo v Dlouhé – Líná babička 7.A (Svo), 7.B (Mál) 01/2014 
Projektový den – první pomoc 1. stupeň 01/2014 
Projektový den – dílny  2. stupeň 01/2014 
Národní galerie – program Gotika 7.AB (S.Rů) 01-02/2014 
Dotazníkové šetření Mapa školy  01/2014 
Stavovské divadlo – Pán z Prasečkova 6.AB (S.An, S.Rů) 02/2014 
Ukázky středověkých zbraní 4.B (Svo) 02/2014 
Filmové představení Zlodějka knih 8.AB (WEi, Ša), 9.AB (Kv, Ora) 02/2014 
Národní galerie – Veletržní palác 1.A (Šem), 1.B (Drt) 02/2014 
Návštěva ZOO 8.AB (Wei, Ša),6.AB (Gau, Záh) 03/2014 
Beseda s autorkami knihy Výři nesýčkují 3.AB (Šaň, Fen), Zem 03/2014 
Muzeum Kampa – Očima Františka Kupky 4.B (Svo) 03/2014 
Pořad Národní obrození v souvislostech 8.AB, 9.AB (Wei, Ora, Str) 03/2014 
Beseda ve školní knihovně – bratři Čapkové 4.A (Ti) 03/2014 
Czech Trip – projekt CIEE 6.AB (Brů, Vav, Žád)  03/2014 
Febiofest 2014 6.AB (Záh, Gau) 03/2014 
Projekt Jím jako Ind 4.A (Ti) 03/2014 



18/22 
 

Národní muzeum – program 50. léta v ČSR 9.A (Str) 03/2014 
Národní galerie – Veletržní palác 1.A (Šem), 1.B (Drt) 03/2014 
Návštěva barokní františkánské knihovny 4.B (Svo) 03/2014 
Národní galerie – prohlídka  5.B (Maso) 04/2014 
Prohlídka benediktinského kláštera na Břevnově 7.AB (S.Rů) 04/2014 
Městská knihovna – program Jazyk a řeč 6.B (Gau) 04/2014 
Projektový den – dílny 1. a 2. stupeň 04/2014 
Noc s Andersenem 3.B (Fen), 4.A (Ti) 04/2014 
Výstava Tim Burton 6.AB (Záh, Gau), 5.B (Maso) 04,06/2014 
Po stopách baroka a renesance 4.B (Svo) 04/2014 
Exkurze na Pražský hrad 9.B (Ora) 05/2014 
Archeologie na dosah 6.A (Záh) 05/2014 
Divadelní vystoupení studentů DAMU 7.A (Svo), 7.B (Mál) 05/2014 
Archeologické muzeum – Praha v pravěku 3.A (Šaň) 05/2014 
Pražské věže 9.B (Ora) 05/2014 
Kognitivní remediace a ADHD – seminář pro učitele Leg 05/2014 
Vycházka pro učitele – Malá Strana Drt 05/2014 
Výlet do Drážďan 5.A (Šil, Kuž) 05/2014 
Vědohraní MFF UK 9.B (Ora) 06/2014 
Program Lesy 5.B (Maso) 06/2014 
Království železnic na Smíchově 1.A (Šem), 1.B (Drt) 06/2014 
Štefánikova hvězdárna 1.A (Šem), 1.B (Drt) 06/2014 
Návštěva skanzenu v Přerově nad Labem 4.B (Svo) 06/2014 
Spaní ve škole TU 2013/2014 

 

b) kulturní akce školy 

Hraní na schodech OTi 2013/2014 
Výstavy v Galerii Na schodech:   
Výstava obrazů Jany Vašinové a fotografií Filipa Roubíčka Vaš, Rou 09/2013 
Výstava Jak žijí naše sestry S.An, S.Ben, S,Rů 11/2013 
Výstava Ateliér Nora Fu 02/2014 
Výstava fotografií Lenky Zemanové Pozdrav z Paříže Zem 03/2014 
Tříkrálový koncert Šaň,S.An,Ti,OTi,Kra,Leš 01/2014 
Koncert P. Nose a J. Kryla  03/2014 
Koncert pěveckých sborů Knoflík a Knoflíček Šaň 05/2014 
Jarní koncert školního orchestru Oti 05/2014 
Školní představení uměleckých souborů  Kra, Miš, Šaň, S.An 05/2014 

 

c) akce organizované Radou rodičů 

Podzimní bazar RR 11/2013 
X. školní ples RR 01/2014 
Masopustní rej RR 02/2014 
Jarní bazar RR 04/2014 

 

e) duchovní aktivity 

Společná modlitba - každé pondělí v 8 hodin P.Pio, S.An 2013/2014 
Školní mše pro žáky 2. stupně - každé úterý od 8 hodin P.Pio, Mrz 2013/2014 
Školní mše pro žáky 1. stupně - každá středa od 8 hodin P.Ant 2013/2014 
Schola S.An, S.Ben 2013/2014 
Slovo na měsíc - první úterý v měsíci Mrz 2013/2014 
Duchovní obnova učitelů P.Ant 08/2013 
Mše svatá k zahájení školního roku Mons. Karel Herbst 09/2013 
Den církevních škol  09/2013 
   pouť ke Svatému Janu pod Skalou – žáci 2. stupně P.Ant, P.Pio, Mrz  
   pouť na Levý Hradec a na Skalku 4.A (Ti), 5.A (Šil)  
Relace k svátku sv. Voršily S.An 10/2013 
Duchovní obnovy tříd – adventní  1. a 2. stupeň 12/2013 
Duchovní obnova pro učitele s Kateřinou Lachmanovou  12/2013 
Duchovní obnova pro rodiče P.Ant 12/2013 
Roráty P.Ant 12/2013 
Školní mše k začátku nového roku P.Pio 01/2014 
Tříkrálové žehnání školy P.Pio 01/2014 
Relace k svátku sv. Anděly Merici S.An 01/2014 
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Školní mše u příležitosti svátku sv. Anděly Merici Mons. G. Leanza 01/2014 
Popeleční středa P.Ant, P.Pio 03/2014 
Duchovní obnovy tříd – postní  1. a 2. stupeň 03-04/2014 
Duchovní obnova pro učitele s P. Kodetem  03/2014 
Duchovní obnova pro rodiče s Mons. Miloslavem Vlkem  04/2014 
Křížová cesta pro žáky 2. Stupně Mrz 04/2014 
Křest a první svaté přijímání našich žáků  P.Ant, S.Ver 05/2014 
Školní mše – Slavnost Těla a krve Páně P.Pio, P.Ant 06/2014 
Společná bohoslužba církevních škol v katedrále P.Ant 06/2014 
Mše svatá k ukončení školního roku P.Ant 06/2014 

 

d) charitativní a dobrovolnické aktivity 

Adopce na dálku Lu 2013/2014 
Projekt 72 hodin: úklid zahrady MŠ, 
návštěva seniorů v komunitním centru Armády spásy, 
návštěva dětí v Jedličkově ústavu 

3.A (Šaň) 
5.B (Maso) 
3.B (Fen) 

10/2013 

Prodej misijních kalendářů S.An 10/2013 
Adventní setkání se seniory 5.B (Maso) 12/2013 
Vánoční program v Domově pro seniory 2.A (Nav) 12/2013 
Tříkrálová sbírka Lu, ŠD 01/2014 
Návštěva komunitního centra Armády spásy 3.B (Fen), 5.B (Maso) 02,04/2014 
Pečení pro lidi bez domova 4.B (Svo) 05/2014 

 

e) jazykové, vědomostní a umělecké aktivity 

Olympiáda AJ Žád, Brů 01-03/2014 
Olympiáda FJ Mál, Brů 02/2014 
Olympiáda NJ Svo, Hoj 01/2014 
Olympiáda ČJ Ora 12/2013, 02/2014 
Matematická olympiáda Ša 01/2014 
Matematický klokan Ša, Rou 03/2014 
Logická olympiáda Zem 10-11/2013 
Biologická olympiáda Ša 02-04/2013 
Chemická olympiáda Wei 02-03/2014 
Dějepisná olympiáda Ora 11/2013, 01/2014 
Zeměpisná olympiáda Bo 10/2013 
Mladý Demosthenes Ora, Maso, Chlou 12/2013, 02/2014 
Školní pěvecká soutěž Hledáme skřivánka Šaň, Ti, Kra, S.An 11-12/2013 
Karlovarský skřivánek Šaň, Kra 03/2014 
Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů Šaň 04/2014 
Recitační soutěž Poetické setkání Ora, Maso, Chlou 02-04/2014 
Celostátní přehlídka zájmové činnosti církevních škol  Miš 03/2014 
Krajská přehlídka scénického tance Miš 03/2014 
Celostátní přehlídka scénického tance Miš 04/2014 
Vícejazyčnost je bohatství (výtvarně jazyková soutěž 
Domu národnostních menšin v Praze)  

Zem (4.AB) 10/2013 

Testy studijních předpokladů pro žáky 5. ročníku KPPP 11/2013 
Profitesty pro žáky 8. ročníku KPPP 05/2014 
Testování Stonožka 6. a 9. ročník Šp 10-11/2014 
Ročníkové testy ČJ Ora 04-05/2014 
Ročníkové testy M Ša 04-06/2014 
Úrovňové testy AJ Žád 04-05/2014 
Úrovňové testy FJ Mál 05/2014 
Úrovňové testy NJ Hoj 04-05/2014 

 

f) sportovní aktivity 

Bruslení na Letné 1. a 2. stupeň 2013/2014 
Cvičení pro učitele Bud 2013/2014 
Sportovní den pro 1. stupeň 2.AB, 3.AB, 4.B, 5.B 09/2013 
Obvodní kolo ve stolním tenisu 2. stupeň 10/2013 
Obvodní kolo v plavání 2. stupeň 10/2013 
Obvodní kolo v basketbalu 8. a 9. ročník 10/2013 
Návštěva aquaparku Průhonice 6.A (Záh), 6.B (Gau) 11-12/2013 
Obvodní kolo ve florbalu 2. stupeň 12/2013 
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Bruslení Na Františku 8.AB (Wei, Ša) 01/2014 
Olympijský park na Letné 6.B (Gau), 8.B (Ša) 02/2014 
Obvodní kolo v basketbalu 6. a 7. ročník 02/2014 
Obvodní kolo v minifotbalu 8. a 9. ročník 03/2014 
Obvodní kolo v přehazované 7. ročník 04/2014 
Krajské kolo v minifotbale 7. ročník 04/2014 
Turnaj v malé kopané 1. stupeň 04,06/2014 
Obvodní kolo v odbíjené 2. stupeň 05/2014 

g) prezentace školy a návštěvy 

Školní časopis Ostrovník Ora 2013/2014 
Den otevřených dveří  12/2013 
Školní ročenka  Nov 2013/2014 
Návštěva Mons. Václava Malého  11/2013 
Návštěvy na nunciatuře 4.A, 9.A (S.An, OTi) 12/2013,03/2014 
Návštěva apoštolského nuncia ve škole  S. An 01/2014 
Návštěva z voršilské školy v Paříži Mál, Zem 03/2014 
Návštěva z německé školy Hoj, Svo 05/2014 

 
 
 
 

V. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 
 
1.  Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2013/2014 
 

Ve školním roce 2013/2014 nebyla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI. 
 
 

2.  Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2013/2014 
 

Zástupci AP provedli inspekční návštěvu výuky náboženské výchovy. Inspekce hodnotila pozitivně 
pedagogický přístup vyučujících a propojení se školním pastoračním plánem.  
Pražská správa sociálního zabezpečení provedla kontrolu plnění povinností v nemocenském 
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiky 
zaměstnanosti a nezjistila žádné nedostatky. 
Hygienická stanice hl.m.Prahy provedla kontrolu učeben a prováděla pravidelné kontroly 
plaveckého bazénu. Případné připomínky ke kvalitě vody a čistoty bazénu byly 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 2013 
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VII. 

Další informace 
 
Škola prezentuje své aktivity na webových stránkách http://www.zssv.cz/ a ve školní ročence. 

http://www.zssv.cz/

