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Základní údaje
Název: Základní církevní škola sester voršiiek Olomouc, Aksamitová 6 PSČ: 772 00
IČO: 49 588 095 IZO: 049 588 095
Zřizovatel: Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršiiy Ostrovní 11 Praha 1
110 00
Ředitel: Aleš Veselík Mgr. Nová
Hradečná 210 783 84

Charakteristika školy
Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol.
Základní škola poskytuje základní vzdělání, respektuje vývoj osobnosti každého žáka.
Zároveň se snaží vyučovat křesťanským hodnotám inspirované zakladatelkou řádu
voršilek sv. Andělou Merici. Tolerance, úcta k lidským právům a neustálé stavění "
mostů mezi lidmi a okolím " je silným motivem školy.
Základní škola má 6 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Zároveň počítá s dalším
rozšířením o další ročníky. Vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov
schválenými ministerstvem. Třídy se naplňují do počtu 28 žáků.

Počet tříd studentů a výsledky vzdělávání
a) počet a prospěch žáků ve škole
třída

tř. učitel

žáci

prospěl

1.

Šimková

15

14

2.

Švecová

18

18

3.

Janíčková

17

17

4.

Sedláčková

21

21

5.

Vrzalová

23

23

6.

Lukáš

16

16

celkem

110

109

neprospěl

s vyznam.

s vyznam.

1

1

10

9

10

9

Průměrný počet žáků na jednu třídu 18,33.
b) Snížený stupeň z chování: 0
c) Celkový počet neomluvených hodin: 0
Péče o integrované žáky
V péči o integrované žáky se uplatňují a sestavují individuální plány. Pravidelně
probíhala sezení ( doučování) s těmito žáky ( 2 x týdně ). Hlavně u těch žáků, kde se
vyžaduje individuální přístup a odlišné tempo přípravy od ostatních žáků. Důraz na
spolupráci v PPP, s jednotlivými psychology, rodiči, ale i lékaři.
Projekt Kalibro
Projektu se zúčastnil 5. ročník s výsledkem:
čtení a informace - nadprůměrná úspěšnost
základ vzdělání - průměrná úspěšnost
početní dovednosti - průměrná úspěšnost
Přijetí žáků na střední školy
5 ročník: přijato 4
Údaje o přijímacím řízení
Zápis do 1. tříd:
u zápisu: 27
přijato: 18
odklad: 6

Učební plány
Vyučování probíhá podle učebního plánu " Základní škola " ve všech ročnících
schváleno MŠMT ČR č. j. : 16847/96-2
Předmět
1.

Ročník
2.

3.

4.

5.

6.

9

10

10

7/1

7

4

3/3

3/3

3/3

5

5/1

4

Přírodověda

1

2

Vlastivěda

2

2

Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Prvouka

4/1

5/1

5/1

2

2

3

Fyzika

2

Přírodopis

2

Zeměpis

1

Dějepis

2

Občanská výchova

1

Rodin. výchova

1

Hudeb. výchova

1

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

2

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

1/1

Těles. výchova

2

2

2

2

2

2/2

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

23

24

25

26

27

Křesťanská výchova

Týdenní dotace
21
povinných předmětů
Nepovinné předměty: Angličtina

Přehled o zaměstnancích školy
Pedagogičtí pracovníci
Jméno

Funkce

Mgr. Janíčková Růžena

uč. 1. stupně

sestra Kašna Loreta

katechetka

Mgr. Látal Martin

uč. AJ a Tv

sestra Linhová Petra

katechetka

sestra Ondrová Andrea

katechetka

Mgr. Lukáš Vilém

M, F, Hv, Pv, Z

Sedláčková Jarmila

praxe
VŠ

učitelka 2. stupně

SŠ

kanonická mise

2

VŠ

nemá

3

SŠ

kanonická mise

SŠ

kanonická mise

1

VŠ

učitel 2. stupně

učitelka 1. st.

40

SPŠ

učitelka 1. stupně

Mgr. Pokorná Pavla

NJ, D, Ov

1

VŠ

učitelka 2. stupně

Mgr. Smyčková Jana

ČJ, vychovatelka

1

VŠ

učitelka 2. stupně

Šimková Eva

učitelka 1. st.

39

SPŠ

učitelka 1. stupně

Švecová Ludmila

učitelka 1. st.

40

SPŠ

učitelka 1. stupně

Mgr. Veselík Aleš

Př, Tv

2

VŠ

učitel 2. stupně

Mgr. Vrzalova Alena

učitelka 1. st.

1

VŠ

učitelka 2. stupně

Kupčíkova Jiřina

NJ

40

VŠ

učitelka 2. stupně

1
41

VŠ
SPŠ

učitel 2. stupně
učitelka 1. stupně

Nešpor Martin
Čj, Ov
Titzová Věra
vychovatelka
A)Mgr. Pokorná Pavla - mateřská dovolená
B)Mgr. Smyčková Jana - mateřská dovolená

3

Pedagogická způsobilost

A)nahrazena - Kupčíkova Jiřina, Ondrová Andrea
B)nahrazena - Nešpor Martin, Titzová Věra
Údaje o dalším vzdělávání pracovníků
TV UP - dálkové studium (JA) v
Nové formy a metody práce SISŠ 1 - 3 ročník ( JA)
Dramatická výchova SISŠ ( JA)
Projekt Hv ( LU )
Matematické formy a metody práce ( LU )
Stylistika pro 2 stupeň ( Neš.)
Současné problémy výchovného poradenství SISŠ ( Se )
Specifické poruchy učení PPP ( Se )
Nové formy a metody práce SISŠ 4-5 ročník (Vr)
TF UP = dálkové studium ( Lin. )
PF UP = pedagogické minimum ( Lát.)
Řízení a komunikace pro vedoucí pracovníky (Ve )
Dramatická výchova SISŠ ( Ši)
Knihovnické minimum ( Lin.)
Ekologický seminář -1. stupeň - Sluňákov ( Ši, Se, Vr, Ja, Ve )
Metodické semináře 1. stupeň - Samotišky, Droždín ( Ši, Vr)
Seminář " Drogy" - M. Kašparů
Přehled kulturních, zájmových, mimoškolních akcí a další údaje o škole v roce

1997/1998
Zájmové útvary pro žáky
-hudební kroužek ( Lu )
-biologický kroužek (Ve )
-dramatický kroužek ( Ja )
-Německý jazyk ( Po )
-Anglický jazyk ( Lá )
-tělovýchovný kroužek ( Lá )
-kroužek dovedných rukou ( Šv )
-hra na flétnu ( Lu )
Spolupráce s fakultami UP
Spolupráce s Pedagogickou fakultou
-seminář mykologie s p. prof. Hlůzou
-spolupráce s UNESCO klubem Olomouc
Spolupráce s Přírodovědnou fakultou
katedra ekologie
- umožnění náslechových hodin
Spolupráce s Teologickou fakultou
- přednáška Doc. Smahela pro rodiče
Spolupráce s Filosofickou fakultou
- dipl. práce
Spolupráce s Charitou Šternberk
Ekologické akce – Sluňákov ( pro učitele, žáky )
Soutěže
" Prvotiny" - výtvarně literární soutěž - celá třída vyhlášená jako nejlepší práce
" Malá kopaná " reg. kolo 4. místo
" Atletika " okres, kolo, sprinterské tratě
" Klokan " matematické soutěže
" Recitační soutěž" okresní kolo 4. místo
Obdržení děkovného dopisu z Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla za
výtvarné práce žáků celé školy
Výuka plavání 2. ročník
Uctění ostatků sv. Vojtěcha v katedrále - podpora celé akce, seznámení se s historií a
výkladem této osoby
Návštěva matky představené všech voršilek světa Coletty Lignon - zhodnocení akce
uvedeno v kronice školy
Mše svaté - svátek sv. Voršily ( celebroval otec biskup Josef Hrdlička ) biskup po mši
svaté hovořil se všemi třídami
- svátek sv. Kateřiny - mše svatá ( děti prožívali tento svátek ve škole hrou i zpěvem
- sv. Mikuláš - beseda s bohoslovci o sv. Mikuláši
( bohoslovci navštívili všechny třídy a zároveň navštívili státní školu -ZŠ Na Hradě, kde
mohli děti seznámit se skutečnou historií sv. Mikuláše. Děti ze státní školy přijali tuto
akci s velkým povděkem.
Vánoční besídka - besídka organizována celou školou za účasti všech učitelů, žáků i

rodičů. Zároveň byli přítomni otec arcibiskup Jan Graubner, otec biskup Josef
Hrdlička.zástupci zřizovatele a jiné významné osoby.
Příchod tří králů
Svátek sv. Anděly - zakladatelky řádu ( společná mše svatá )
Mše svatá na konci školního roku - poděkování za celý školní rok (celebroval otec
arcibiskup Jan Graubner)
Další školní akce
-Muzeum - hračky z Číny (1. třída )
-Divadelní představení - Manon
-Muzeum - ve staré škole
-Setkání s rómskými dětmi - pěvecký sbor Ostrava - v rámci projektu " Stavět mosty
mezi lidmi"
-Výlet na Sv. Kopeček ( naučná cesta )
-Návštěva v ZOO na Sv. Kopečku
-Muzeum - výstava železnice
-Škola v přírodě - Ondřejovice (3.-4. třída )
-Výstava loutek, Slovanský dům
-Akce tělesně postižených dětí
-dramatická výchova ( divadlo pro topolanské děti, zároveň topolanské děti hráli
divadlo pro naše děti, akce byla velkým přínosem pro obě skupiny a těšíme se na další
spolupráci.
-Návštěva výstavy obrazů P. Rembrandta ve Státní vědecké knihovně
-Návštěva expozice soudobých malířů věnované sv. Václavu
-Ve škole probíhá řada výletů ( např. cyklistický výlet Litovelským Pomoravím )

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27. 8. 1998.

Výroční zprávu vypracoval: Mgr. Aleš Veselík

