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1. Základní údaje
Název a sídlo školy
Základní církevní škola sester voršilek
772 00 OLOMOUC, AKSAMITOVÁ 6/707
e-mail: zcsol@volny.cz
www.zcsol.cz
tel/fax : +420 585 222 689
Právní forma: církevní organizace
IČO: 49588095
Identifikátor zařízení: 600001709
Zřizovatel školy
Českomoravská provincie Římská unie řádu sv. Voršily
právní forma: církev, náboženská společnost.
IČO: 00408263
Adresa: Ostrovní 11/139 110 01 Praha 1
Vedení školy
Ředitel školy: Mgr. Aleš Veselík
Zástupce ředitele: Mgr. Marie Černá
Zástupce zřizovatele školy Andrea Ondrová OSU
Kapacita školy
Škola sdružuje
1. Základní církevní škola sester voršilek
2. Školní družina
3. Školní jídelna
2.

Cílová kapacita
245
45
250

Charakteristika školy

Základní církevní škola sester voršilek se nachází v nově zrekonstruované budově v
historické části města Olomouce - oblast ..tržnice". Škola má v současnosti Drvní a druhv
stupeň. Školu navštěvovalo ve školním roce 220 žáků. Vzdělávací program, ve kterém ie
zdůrazněn všestranný rozvoj každého jedince, se neustále vyvíjí. Obsahuje charakteristické
prvky mericiánské pedagogiky, atmosféru přátelství a vzájemného porozumění, posilování
sebeúcty a zdravého sebevědomí mezi žákem a učitelem. Cíle naší práce jsou inspirovány
„voláním" sv. Anděly Merici vporozumění touhám mladých školáků a pomáhat jim, aby si
uvědomili hodnoty, které utvářejí jejich život, pomáhat jim nalézt smysl života. Připravit je pro
spolužití s různými kulturami a vycházet při tom ze společné zásady pro všechny, úctě k
důstojnosti člověka. Rádi bychom jim nabídli orientaci, aby byli schopni samostatně rozlišovat a
vybírat si. Pokud hovoříme o osobnosti, máme na mysli výchovu těla a citů, formace ducha,
vedení k pozornosti vůči druhým a ke smyslu pro zodpovědnost. Práce školy se nezužuje pouze
na plnění osnov, ale často se zaměřuje na kvalitu pedagoga, jeho schopnosti a možnosti dalšího
vzdělávání.

3.

Materiální zabezpečení školy

Nově zrekonstruovaná budova je majetkem Českomoravské provincie Římské unie řádu sv.
Voršily. Většina místností prošla rekonstrukčními změnami. Důraz je kladen na čistotu a estetiku
prostředí, které má utvářet pocit rodinné, domácí atmosféry.
V budově školy je umístěno:
-9 kmenových tříd
-odborná učebna pro výuku fyziky a chemie vybavená moderní technologií nábytku PC,
napojený na televizi, video, CCD kamerou na snímání obrazu pozorovaných preparátů,
fotografií atd., zpětným projektorem
-počítačovou učebnou s 23 počítači napojenými na internetovou síť, PC ve kmen. třídách
-kaple, součástí je vyučování jazyku a křesťanské výchovy
-dílna s hrnčířským kruhem, keramickou pecí, tiskařským lisem, stoly s vybavením pro
praktické činnosti
-sportovní zázemí tvoří tělocvična pro 1. stupeň, velká sportovní hala, sál pro gymnastiku,
venkovní areál (tartanová dráha, plastové hřiště na malou kopanou, hřiště na tenis,
volejbal, košíkovou atd.)
-školní družina 2.patro školní jídelna
-sborovna
-nově zrekonstruované prostory pro školní družinu, včetně sociálního zázemí a šatny
-ředitelna
-místnosti pro údržbáře a uklízečky, pracovnice výdeje stravy
-zrekonstruované sociální zařízení

4.

Počet tříd, žáků, výsledky vzdělávání

Počet tříd Počet žáků Neprospěl Neomluvené
hodiny

Třída
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VIL
VIII
IX.
Celkem

Tř. učitel
Mgr.Jančíková
Mgr.Horsáková
Mgr. Chlup
Mgr.Kotková
Musil
Mgr .Nováčková
Mgr. Šímová
Mgr. Nešpor
Mgr. Lukáš

Počet
žáků
27
25
27
26
29
28
25
21
12
220

2
2

S wzn.
Snížený
S wzn.
Prospěl Neprospěl 1. pololetí 2. pololetí stupeň ch.
27
0
27
27
25
0
25
25
27
0
23
25
26
0
23
23
29
0
20
20
26
2
12
14
25
0
12
12
21
0
6
7
12
0
7
4
218
2
155
157

4.1 .Vyhodnocení výsledků v testu KALIBRO školní rok 2004/2005
V.třída
Česky jazyk: celková úspěšnost 72,4 %
Matematika: celková úspěšnost 48%
Humanitní základ: celková úspěšnost 71%
Přírodovědný základ: celková úspěšnost 67%
Česky jazyk: celková úspěšnost 70,3 %
Matematika: celková úspěšnost 55,6%
Humanitní základ: celková úspěšnost 65%
Přírodovědný základ: celková úspěšnost 61,5 %
Anglicky jazyk: celková úspěšnost 57,3%
4.Učební plán

Učební plán - Vyuč. probíhá podle

učeb. plánu

„Základní škola" č.j.:16847/96-2

Předmět

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Český jazyk

8

9

9/1

7

7

4

4

5

5

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3

5

5

4

4

5

5

Přírodověda

2

2

Vlastivěda

1

2
2

2

Cizí jazyk
Matematika

4/1

5/1

5

Prvouka

2

2

3

Chemie
Fyzika

1

2

2

2

Přírodopis

2

2

2

2

Zeměpis

1

2

2

1

Dějepis
Občanská
výchova
Rodinná
výchova
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná
výchova
Křesťanská
výchova

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2/1

2/2

2/2

2/2

2/2

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1

1

1

1

Pracovní
činnosti
Konverzace
A.j.
Angličtina
nepovinná
Cvičení M
nepovinné
Cvičení Č.j.
nepovinné

6.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/1

1/1

1

2
1
1

Hodnocení a klasifikace

Na prvním stupni jsou žáci hodnoceni na vysvědčení známkou a slovním hodnocením. Slovní
hodnocení napomáhá zlepšit orientaci o chování a prospěchu během školního roku. Slovní
hodnocení má charakter písemné zprávy v žákovském deníčku. Zároveň žáci mohou dostávat
motivační symboly. Vše se zaznamenává do žákovských deníčků, které byly vyrobeny na
základě zkušeností a společné práce pedagogického sboru.
Na druhém stupni jsou žáci hodnoceni známkou v žákovské knížce. Hodnocení má převážně
motivační charakter (zvláště u nižších ročníků). Dáváme přednost pedagogice povzbuzování,
avšak to neznamená, že s nízkými nároky.

7. Výchovné poradenství
Výchovný poradce pro 1. stupeň : Mgr. Lukáš Chlup
Každý měsíc probíhaly konzultace s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny v
Olomouci, na kterých byly řešeny konkrétní záležitosti specifických poruch učení a chování
některých žáků. Konzultace se týkaly celkem asi 15 dětí. Osm žáků prvního stupně bylo v
pedagogicko- psychologické poradně vyšetřeno. Většinou se jednalo o řešení se sníženou
odolností v zátěžových situací, emoční nevyzrálostí atd.
Na prvním stupni byla zvláštní pozornost věnována pěti integrovaným dětem. Přitom se
využívalo spolupráce s osobním asistentem a třídními učiteli, kteří sestavili individuální
vzdělávací programy. Integrované děti byly na základě dohody s rodiči vyšetřeny dle potřeby buď
v pedagogicko- psychologické poradně, nebo speciálně pedagogickém centru s vadami řeči na
Svatém Kopečku a v soukromé poradně paní Vyhlídalové.
V průběhu roku se uskutečnila čtyři metodická setkání s tématy
: nadané děti na prvním stupni příprava na zápis do
první třídy
Velikonoce a jejich promítnutí do výuky v jednotlivých předmětech příprava na školu v přírodě.

V souvislosti s nástupem dvou dětí jiné národnosti v říjnu 2004 byla rozvinuta spolupráce s
osobním asistentem, který byl dětem přidělen. Pro tyto žáky byl třídním učitelem a
vychovatelem asistentem ind. tematický plán učiva.
Po zápisu dětí do první třídy bylo vybráno 5 dětí, se kterými od dubna 2005 uskutečnilo osm
setkání spojených s přípravou do první třídy. V rámci těchto setkání proběhla za přítomnosti
zkušené učitelky cvičení se zaměřením na zlepšení grafomotoriky, zrakového a sluchového
vnímání, prostorové orientace atd.
Byl sestaven roční plán práce, který je součástí dokumentace výchovného poradce.
Výchovný poradce pro 2. stupeň : Mgr. Šárka Chlupová
V rámci popisu práce byli na počátku a v průběhu roku evidováni integrováni žáci, na 2. stupni
celkem tři, z toho dva byli odesláni na kontrolní vyšetření, třetímu integrace končí absolvováním
deváté třídy. Spolupráce s PPP se rozvinula do pravidelných setkání jednou měsíčně. Osvědčila se
instalace schránka důvěry, kterou žáci využívají ke sdělení svých názorů. Rodiče, učitelé i žáci byli
po celý rok informováni o různých aspektech výchovného poradenství na nástěnce ( šikana, nadaní
žáci, úcta k životu, agrese, vliv médií, jak uplatnit talent apod...). Plán o podpoře talentovaných
žáků se nepodařilo plně realizovat ( diagnostika ve spolupráci s PPP ). Pozitivní výsledky přináší
práce asistentek Veroniky Jiříkové a Jany Pavlůskové.
7.1. Počet integrovaných žáků
1.stupeň
2.stupeň

5
2

Našim cílem v rámci integrace je zajistit:
-společné dospívání vrstevníků
-náročnější (kvalit.) pojetí výuky
-přípravu na dospělý život v běžném prostředí
-v individuálním přístupu
-spolupráci v týmu (PPP, VP, SPC, rodiče, žák)
-rozvoj přátelství s vrstevníky bez postižení

7.2. Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů: V tomto roce jsme sledovali především oblast prevence
jakýchkoliv závislostí, záškoláctví, šikanování a intolerance. Jednotlivé prvky jsou především
součástí výuky občanské a rodinné výchovy, ale uplatňují se také např. při výuce křesťanské
výchovy (odpovědnost), ve slohu (výklad), dějepisu (rasismus, xenofobie), chemii (návykové
látky), biologii (působení drog na organismus). Na programu spolupracujeme z Městkou policií
Olomouc (závislosti, delikvence a kriminalita). Dále obohacujeme předměty o křesťanský etický
pohled na současné problémy, nabízíme dětem kroužky k smysluplnému využití volného času,
sledujeme životní styl dětí a snažíme se spolupracovat s rodiči problémových žáků.

7.3. Minimální preventivní program
Škola má zpracovaný minimální preventivní program, který se zabývá aktuálními potřebami a
problémy školy, které pomohou předcházet negativním vlivům společnosti. Program je
realizován dle předem stanoveného plánu.
Mgr. Lukáš Chlup
Mgr. Šárka Chlupová a vedení školy
8. Filozofie pro život
Původcem této myšlenky je prof. Dr. Mathew Lipmann, americký filozof a sociolog, začal ji
rozvíjet v šedesátých letech minulého století a v roce 1974 se svými spolupracovníky založil při
univerzitě v Mont Clair, institut pro rozvoj filozofického vzdělávání dětí. Ten slouží pro přípravu
učitelů „filozofie pro děti". Tento obor slouží k rozvíjení myšlení a kritického uvažování dětí a
má je chránit před povrchním způsobem života, k němuž vede technicky zaměřená konzumní
společnost. Děti se učí zkoumavému pohledu na skutečnost a hledání jejich hlubšího smyslu. Jde
o filozofování s dětmi, tj. hledání odpovědí na otázky, které u nich vyvolává četba krátkých
příběhů, dětských románů nebo různé situace a zkušenosti. Učitel má úlohu animátora a
moderátora, nepředkládá dětem hotové odpovědi a řešení. To má být výsledkem jejich
společného přemýšlivého hledání. Děti přitom ve skupině komunikují, učí se naslouchat druhým
a chápat je, formovat vlastní myšlenky a argumentovat. Jde o aktivní formu učení, která vede děti
k samostatnému myšlení, sebereflexi a sebekritičnosti.
Metodika filozofování je výborným nástrojem k tolik potřebnému předávání základních
životních a duchovních hodnot žákům, tedy k hodnotové výchově. Filozofií pro život se naše
škola věnuje na 1. stupni a vkládají do hodin slohu, čtení a výtvarné výchovy. Na druhém stupni
vyplňuje většinu předmětů. Koordinátorem je paní učitelka Mgr. Alena Vrzalova
9. Údaje o přijímacím řízení
Zápis do l.třídy

Přijímací řízení na SŠ
5.ročník
7. ročník
9 ročník

u zápisu
přijato
odklad

přijato
přijato
přijato

32
26
6

4 - gymnázium
6 - gymnázium
12

9. ročník - rozpis přijatých žáků
Škola
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Slovanské gymnázium
Gymnázium Čajkovského
Gymnázium Tomkova
SOŠ Olomouc - Knihovnické a informační systémy
SPSS
sou
Celkem

Počet žáků
1
3
1
2
1
1
3
12

10. Školní družina
Hlavním cílem bylo využití volného času všestranným způsobem. Odpočinek, relaxace,
sportovní a zábavné hry byly každodenními činnostmi obou oddělení družin. V případě dobrého
počasí školní družina využívala pobytu v parku, na školním dvoře a zahradě. Součástí pracovní
náplně školní družiny je dopravní výchova, výchova ke zdraví atd. Školní družina se podílí na
estetické úpravě školy, přípravě zábavných besídek, pořadů a výstav a též se zabývá průpravou
na soutěže.
Některé příklady akcí školní družiny:
Maškarní karneval
Velikonoční promenáda
Zlatá notička
Recitační soutěž
Návštěva bazénu, zimního stadiónu
Počet oddělení: 2
11.

Socrates / Comenius

Comenius je součást programu Socrates EU, jehož záměrem je posílit spolupráci na poli
vzdělávání. Hlavním úkolem Comenia je posílit evropský rozměr kooperace a podporovat výuku
jazyků.
„The Saint" - „Světice" je konkrétním příkladem mezinárodní spolupráce napříč hranicemi. Za
počáteční bod společného úsilí mladých lidí ze švédské Vadsteny, polského Chelmna a
Olomouce (ČR) byla zvolena postava sv. Brigity, patronky Evropy.
Projekt nabízí příležitost k setkání mladých lidí z různých evropských zemí. Setkávají se a
navzájem srovnávají své zkušenosti i znalosti. Návštěvy Polska a Švédka.
Díky podpoře EU jsme mohli po tři roky společně se Švédskem a Polskem sbírat cenné
zkušenosti, které nám tato spolupráce umožnila. Kromě výměnných pobytů se stěžejním bodem
projektu stalo divadelní představení o sv. Brigitě Švédské, které jsme prezentovali ve Švédsku
(2003), Polsku (2004) a České republice (2005). Tímto byl projekt The Saint ukončen.V roce
2007 bychom rádi společně pokračovali ve spolupráci, tentokrát v Projektu rozvoje škol.
12. Soutěže 2004-2005
Mgr. Marie Černá
Název soutěže

Umístění

Matematický klokan
Matematický klokan
Pythagoriáda; okresní
3. místo
kolo
Bez
umístění
Bez
umístění
Bez
umístění

Jméno žáka

Michal Pazdera

6.
7.

Bod
Pozn.
y
Jen školní kolo bez postupu
Jen školní kolo bez postupu

6.

11

Roč.

Zuzana Kvapilová 6.

6

Alžběta Kvapilová 6.

5

Hana Cukrová

2

6.

Mgr. Šárka Chlupová
Název soutěže
Soutěž v anglickém jazyce
Soutěž v anglickém jazyce; okresní
kolo

Umístění

Jméno žáka

Roč.

Bez umístění Kateřina Pavelová 7.
Bez umístění Tomáš Sitař
9.

Pozn.
Školní kolo
Kategorie JA
Kategorie HA

Mgr. Zdeněk Navrátil
Název soutěže

Umístění Jméno žáka

Roč

Astronomická olympiáda
Chemická olympiáda; okresní k.
Chemická olympiáda; krajské k.
Zeměpisná olympiáda; okresní
Zeměpisná olympiáda; krajské
Zeměpisná olympiáda; okresní
Zeměpisná olympiáda; okresní

Lukáš Lachman
3. místo Martin Vítek
8. místo Martin Vítek
3. místo Josef Kubeček
7. místo Josef Kubeček
21. místo Veronika Konop.
5. místo Martin Vítek

9.
9.
9.
6.
6.
7.
9.

Mgr. Martin Nešpor
Název soutěže
Olomoucké bienále

Umístění
Bez umístění
Bez umístění
Bez umístění
Bez umístění
Bez umístění

Olympiáda v českém jazyce
Recitační soutěž DDM; školní
kolo
Recitační soutěž DDM;
okresní kolo
Bez postupu
okresní kolo
Mrg. Vrzalová Alena
Název soutěže
Recitační soutěž DDM; školní kolo
Recitační soutěž DDM; okresní kolo

Mgr. Aleš Veselík, Mgr. Petr
Název akce
Voršilský pohár
Turnaj v malé kopané Macdonald
Cocacola Cup
Lehkoatletický čtyřboj
Turnaj ve vybíjené
Pohár primátora

Bod
Pozn.
y
Kosmické rozhledy
70,5 Kategorie D; 8. a 9. r..
Kategorie D; 8. a 9. r.
71 Kategorie A; 6. roč.
Kategorie A; 6. roč.
56 Kategorie B; 7. roč.
76 Kategorie C; 8. a 9. r.

Jméno žáka
Pavla Lukešová
Tomáš Sítář
Marie Janíčková
Kristina Kvapilová
Veronika Jiříčkova
Kristina Kvapilová
Michaela Hrudová
Veronika Jiříčkova
Eliška Hirschnerová
KryštofLátal

Roč
9.
9.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

Kryštof Látal

8.

Jméno žáka
Klára Kvapilová

Musil, Mgr. Marie Černá
Podrobnosti
3. místo
Okresní kolo
16 žáků II. stupně
Dívky II. stupeň

Pozn.

Školní kolo bez postup.
Školní kolo bez postupu
Školní kolo bez postupu

Roč
6.
6.

Pozn.
Školní kolo

13. Semináře a vzdělávací aktivity pro žáky
Účastnící se Název akce
Výměnné pobyty v zahraničí - projekt Socrates
Přednášky o dospívání MŠ., AV.
Přednášky o vztazích mezi muži a ženami MŠ
6. Moravské divadlo - MELIN aneb PUSTA ZEMĚ AV.
6. Muzeum umění výstava AV.
9. Naši prezidenti VL.
9. Jiří Streit - Povídání VL.
6. - 9. ročník Muzeum umění
8. a 9. ročník Bienále DDM
9. Jindřich Štreit
6. Módní přehlídka
2. stupeň Za tajemným Kurdistánem - březen
2. stupeň Východní Afrika — černý drahokam
1. Návštěva Okr. knihovny - vánoční zvyky
Předvánoční program na faře
Vlastivědné muzeum — expozice zvířat
Dlouhý, široký, a bystrozraký DH
Minimuzikál - Pohádky J. Čapka
Pohádkový kabát DH
Školní výlet ZOO Lesná
Muzeum Přerov
2x divadelní představení
Bezpečná cesta do škol
3. Návštěva ZOO Olomouc
Návštěva hajného pana Holčíma
Sněhurka a sedm trpaslíků - loutkové představení
Povídejme si děti - minimuzikál
Představení - ŽIVÝ BETLÉM
Návštěva nemilánského lesíka
Masopustní karneval
Den kouzelných brýlí
Den povolání
Den Macha a Šebestová
Škola v přírodě - Po mořích kolem světa
Muzeum
umění - Africké umění, výstava moder, a soudobého umění
4.
Sněhurka DH
Pejsek a kočička -muzikál
Představení Šrek 3 - činnost dramatického kroužku
Besedy s Městskou policií a Policií ČR
Beseda o PO
5. Výlet do země QVATRIX

Pozn.

ŠCh.
SCh.
SCh.
ŠCh.
IJ
IJ
IJ
IJ

14. Volnočasové aktivity žáku

Dramatický kroužek

Mgr. Adéla Horsáková, Mgr. Zita Kotková

Hudební kroužek

Mgr. Veronika Jiříkova

Biologický kroužek

Mgr. Zdeněk Navrátil

Výtvarný kroužek

Mgr. Šárka Chlupová. Mgr. Veronika Jiříkova

Sportovní kroužek

Mgr. Lukáš Chlup 2. ročník

Sportovní kroužek

Petr Musil 2. stuoeň

Internet

Mgr. Vilém Lukáš

Kroužek angličtiny

Mgr. Petra Lukaševičová 2.ročník

15. Vícedenní vzdělávací pobyty
Lyžařský kurz se uskutečnil na Gruni - Dům sv. Josefa uprostřed lesů na hřebeni
Moravskoslezských Beskyd. v centru turistické oblasti katastru obce Staré Hamry.
Škola v přírodě - červen 2005 Domašov nad Bystřicí 2. - 5. ročník
Rožnov pod Radhoštěm - červen 2005

6. ročník

Dolany u Olomouce — červen 2005

7. ročník

Český ráj - cyklistický pobyt

9. ročník

ZOO Lešná - jednodenní výlet

1. ročník

Výlet do země QVATRIX

5. ročník

16.

Přehled o zaměstnancích školy

a. Pedagogičtí pracovníci
Jméno a příjmení
Funkce
Praxe (let) Pedagogická způsobilost
Mgr. Aleš Veselík
ředitel školy
9 VŠ učitel 2. stupně
Mgr. Marie Černá
zástupce ředitele
33 VŠ učitelka 2. stupně
Mgr. Zdeněk Navrátil
učitel Př, Z, Pč, Ch
8 VŠ učitel 2. stupně
Mgr. Šárka Chlupová
učitelka 2. stupně
5 VŠ učitelka 2. stupně
Mgr. Iva Jančiková
učitelka 1. stupně
14 VŠ učitelka 1. stupně
Mgr. Adéla Horsáková
učitelka 1. stupně
3 VŠ učitelka 2. stupně
Petr Musil
učitel 1. stupně
8 sš
Mgr. Lukáš Chlup
učitel 1. stupně
4 VŠ učitel 1. stupně
Mgr. Vilém Lukáš
učitel M, F, Hv, Z,Inf
9 VŠ učitel 2. stupně
Mgr. Petra Lukaševičová
učitelka Aj,, Rv
6 VŠ učitelka 2. stupně
Mgr. Martin Nešpor
učitel 2. stupně Čj, Ov, Ď
8 VŠ učitel 2. stupně
Mgr. Magdalena Šímová
učitelka Kv, vychovatelka
12 VŠ učitelka 2. stupně
Mgr. Alena Vrzalova
Učitelka Čj,Ov
8 VŠ učitelka 2. stupně
Jarmila Kašna
katechetka
sš kanonická mise
Eva Lehečková
vychovatelka
25 sš vychovatelka
Mgr. Veronika Jiříkova
asistent vychovatel
3 VŠ učitelka 2.stupně
Mgr. Jana Pavlůsková
třídní asistentka
9 VŠ učitelka 2.stupně
Mgr. Růžena Janíčková
mateřská dovolená
Mgr. Miroslava Javoříková mateřská dovolená
b. Nepedagogičtí pracovníci
Jméno a příjmení
Funkce
Ludmila Mrtvá
Mzdová účetní
Zdeněk Kowalczuk
školník
Zdeňka Kavková
uklízečka
Ladislava Studenská
uklízečka
Drahomíra Křižanová
pracovnice výdeje stravy
Elzbieta Olešová
pracovnice výdeje stravy
Otec Řehoř
kněz školy
s. Andrea Dobroslava Ondrová
zástupce, zřizovatele školy
c.
Aleš Veselík

Praxe (let)
32
32
32
32
22
26

Vzdělání
SŠ ekonom.
SŠ

VŠ
VŠ

Údaje o dalším vzdělávání pracovníku
Právo a právní věda PFUP
Nový školský zákon, Aktuální změny v právních předpisech
Školení RVP

Zdeněk Navrátil

Základy toxikologie pro učitele př. Oborů
3x školení RVP - koordinátor RVP

Vilém Lukáš

Výpočetní technika PřF UP
Školení - správce sítě, obsluha a provoz SIPVZ

Martin Nešpor
Petra Lukaševičová
Veronika Jiříkova
Petr Musil

Doktorandské studium
Project Jame - Aj
Práce s PC PÍ SIPVZ
Práce s PC PÍ SIPVZ
P AU - Jak přežít učitelské povolání

Alena Nováčkova

Project Jame - Aj
Seminář Aj - Brno

Šárka Chlupová

Katechetický kurz
Kanonická mise
Kurz digitální fotografie
Pastorační asistentka

Magdalena Šímová

Nové druhy katecheze
Setkání katechetů

Lukáš Chlup

Seminář o RVP - projektová výuka

17.

Výsledky ČŠI a jiných kontrol

Dne 8. 12. 2004 proběhla kontrola stavu spisové služby. umístění stavu a vybavení spisovny.
Závěr: stav spisové služby v Základní církevní škole sester voršilek v Olomouci odpovídá
požadovaným normám a při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
18. Další údaje o škole
18.1 Adopce na dálku
Jedná se o projekt financování potřeb na školné, léky, zdravotní materiál, oblečení, školní
potřeby pro chlapce z Ugandy. Chlapec se jmenuje Henry Musoke. Projektu se účastní svým
příspěvkem všichni žáci a zaměstnanci školy. Hlavním koordinátorem projektu je Mgr.
Magdalena Šímová.
18.2 Pedagogické praxe
Spolupráce UP Olomouc
Škola přijímá studenty na praxi z jednotlivých fakult. Studenti mají možnost získávat zkušenosti
s křesťanského prostředí.
Probíhaly praxe dvojího typu:
1. praxe náslechové
a) jednotlivců
b) početných skupin
2. praxe průběžné
18.3 Duchovní formace
Škola nenabízí pouze kvalitní plnění osnov, ale zároveň se snaží cílevědomě vést žáky ke
křesťanskému způsobu života. Absolvování školních aktivit během školního roku jsou ukázkou
vhodného propojení a skloubením vzdělávacích a duchovních činností.. Jedna z nich je příprava
na první svaté přijímání žáků 3. ročníku. První svaté přijímání si uchovává výjimečnost
v celkovém sladění spolupráce školy a rodiny. Atmosféru dotváří zajímavé metaforické obrazy (v
tomto roce rybář).

19. Školní akce
Září 2004
Zahájení školního roku
Mše k zahájení školního roku – hlavní celebrant olomoucký arcibiskup Jan Graubner
Třídní schůzky
Mše sv. sv. Ludmila – Den církevních škol
Sv. Václav
Skautské dopoledne – Michalský výpad
Bezpečná cesta do školy
Říjen 2004
Pedagogické praxe
Asociace ředitelů, učitelů
Beseda o vojenské misi v Bosně – otec Jakub Holík
Mše sv. – sv. Voršila
Sbírka pro školy v Kosovu
Listopad 2004
Besedy s Městskou policií
Památka zesnulých
Ped. rada + třídní schůzky
Asociace ředitelů církevních škol
Beseda se žáky – knihovna
Kulturní představení – viz kulturní akce
Beseda pro hochy a dívky s paní Schmidlovou
Otevřený krajský přebor mládeže v šachu
Mše sv. – sv. Kateřina + svěcení adventních věnců
Porada ředitelů církevních škol
Prosinec 2004
Svatý Mikuláš
Adventní zamyšlení
Okresní přebor škol v šachu
Mikulášský turnaj dívek
Adorace
Švédsko – pracovní, studijní pobyt žáků a učitelů
Vánoční stromeček – sv. Mořic
Vánoční turnaj 2. stupeň
Voršilský jarmark
Vánoční rozjímání
Vánoční besídky ve třídách
Leden 2005
Tří králové
Třídní schůzky
Den otevřených dveří
Klasifikační ped. rada
Mše sv. – sv. Andela
Zápis do 1. ročníku
Vysvědčení
Únor 2005
Masopust
Popeleční středa
Lyžařský kurz
Recitační soutěž
Březen 2005
Asociace pedagogů ZŠ
Pedagogické praxe
Kalibro
Kino Lípa – Z+Př akce pro 2. stupeň
Křížová cesta

Filharmonie 1. stupeń
Návštěva skleníků botanické zahrady
Den učitelů
Mše sv. – sv. Josef
Duben 2005
Ped. rada + třídní schůzky
Koncerty,představení viz kulturní akce
Pedagogické praxe
Konference kněží
Turnaj v kopané – učitelé + žáci
Květen 2005
Setkání křesťanské mládeže z partnerského Veenedaalu
Turnaj v kopané – voršilské školy
Turnaj v kopané V. třída
Lehkoatletický čtyřboj
Příprava předškoláků
Švédsko – pracovní pobyt učitelů ( příprava na div. představení)
Třídní schůzky
Červen 2005
Den dětí
Příjezd hostů ze Švédska a Polska
Představení The Saint
První svaté přijímání
Škola v přírodě
Školní výlety
Klasifikační ped. rada
Mše sv. – ukončení školního roku, rozloučení s devátou třídou
Vysvědčení

V této části nejsou uvedeny všechny akce školy. Ostatní jsou uvedeny v předchozích článcích
(semináře, kulturní akce, soutěže ).
20.Závěr
Školní rok 2002/2003 se již tradičně vyznačoval značnou úspěšností přijatých žáků 9. ročníku na
střední školy s maturitou. Připravili jsme plány a projekty na vybudování nového hřiště a školního
dvora. Naši žáci úspěšně reprezentovali školu v rámci ČR, ale i v zahraničí. Po dvouletém jednání
s MŠMT se podařila navýšit celková kapacita v síti škol.
Chceme poděkovat všem vyučujícím a celému personálu školy za obětavou práci. Děkujeme
všem rodičům a sponzorům, kteří nás v tomto školním roce podporovali, ať už prací, modlitbou
nebo materiální pomocí. Závěrem chceme vyjádřit díky našemu zřizovateli a premonstrátům ze
Sv. Kopečka za materiální a spirituální podporu.

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 4. 9. 2005.
15. 9. 2005
Mgr. Aleš Veselík, ředitel školy

