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1.2 Základní charakteristika školy

Základní církevní škola sester voršilek byla oficiálně zřízena v roce 1993. V současnosti má 8 
ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Zároveň počítá s rozšířením o další ročník. Vyučování 
probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených ministerstvem. Výuku prolínají 
netradiční, avšak efektivní osvědčené postupy, které se staly vhodnou alternativou pro vzrůstající 
počet žáků. Nově vznikající projekty pomáhají zvyšovat úroveň vzdělání. Spolu s pedagogy 
formují osobnost žáků, žáci zde nachází vlastní identitu a hodnotovou orientaci, ve které úcta k 
člověku, k prostředí, spolupráce, prosociální chování a národní hodnoty mají své místo. Škola 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.

1.3 Vzdělávací program školy

Vyučování probíhá podle vzdělávacího programu „ Základní škola „ č.j. 16847/96-2
2. Výsledky výchovy a vzdělávání
2.1.   Počet tříd, žáků a výsledky vzdělávání

ročník třídní učitel počet 
žáků prospěl nepros. s vyzn. 1. 

pol.
s vyzn. 2. 

pol.
snížený st. 

chov.
1. Šimková 25 25
2. Jančíková 22 22
3. Janíčková 20 20
4. Novotná 18 18
5. Vrzalová 23 23
6. Černá 25 25 8 6 *
7. Nešpor 19 19 5 4
8. Lukáš 16 16 8 7

168 168 21 17
Celkem žáků: 168
Průměrný počet žáků na jednu třídu: 21
Celkový počet neomluvených hodin: 22

2.2   Údaje o přijímacím řízení

Zápis do 1. tříd
u zápisu: 37 přijato: 27 odklad: 10



2.3 Učební plán

Vyučování probíhá podle učebního plánu „ Základní škola „ č.j. 16847/96-2

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Český jazyk 8 9 9 7 7 4 4 4
Cizí jazyk 3 3/1 3/3 3/3 3/3
Matematika 4/1 5/1 5/1 5/1 5 4 4 5
Prvouka 2 2 3
Přírodověda 2 2
Vlastivěda 1 2
Chemie 2
Fyzika 2 2 2
Přírodopis 2 2 2
Zeměpis 1 2 1
Dějepis 2 1 2
Občanská výchova 1 1 1
Rodinná výchova 1 1 1  "
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 2 2 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Křesťanská vých. 1 1 1 1 1 1 1 1
Etická výchova 1 1

Týd. dotace povin. 
předmětů 20 22 23 24 25 27 28 30

2.4   Péče o integrované žáky

Integrovaní žáci I. stupeň: 4 
Zohlednění - SPU I. stupeň: 8 
Integrovaní žáci II. stupeň: 7 
Zohlednění - SPU II. stupeň: 4
celkem integrovaných žáků: 11 
celkem zohledněných žáků SPU: 12

Škola poskytuje celkem dobré zázemí pro práci s žáky, kde se vyskytuje LMD, SPU a dosahuje v 
této oblasti stále lepších výsledků. Důkazem je značný zájem veřejnosti umístit, zapojit své dítě 
do programu školy ( děti s SPU, LMD, integr. ). Je nám však líto, že nemůžeme většinu žadatelů 
uspokojit z důvodu omezené kapacity školy.

2.5 Péče o talentované žáky

Ve školním roce 1999/2000 vznikl projekt „ Talentovaný žák „. Postupně se bude utvářet a 
doplňovat o nové poznatky. Škola uplatňuje individuální péči, rozšiřující úkoly, účast na soutěžích 
a olympiádách. Žáci využívají práci v zájmových útvarech Účastní se seminářů, odborných 
kulturních programů a exkurzí. Uplatňuje se projektová výuka. Využívají se školní encyklopedie.

2.6 Projekt „ Pomocný asistent učitele „ základní školy



Projekt se zabývá možností využití pomocné pracovní síly, která je financována
pracovním úřadem v rámci aktivní politiky státu. Pomocný asistent pomáhá
žákům v rámci vyučování i v době mimoškolní činnosti, u kterých se vyskytují
výukové, výchovné potíže, zdravotní postižení apod.
Škola se aktivně podílí na výše jmenovaném projektu.
Během školního roku před realizací projektu vyzkoušela škola vytipovaného
kandidáta a zároveň ho doporučila PPP.
Tento projekt ZCŠ sester voršilek doporučuje a podporuje.

2.7 Prevence sociálně-patologických jevů na naší škole

V roce 1999/2000 proběhl na naší škole v rámci výchovných předmětů peer program. Studentky 
sociální pedagogiky PdF UP vedly semináře zaměřené na alkoholové i nealkoholové drogy, jejich 
zdravotní a společenský dopad a umění odmítat návykové látky. Tento program bude pokračovat i 
ve školním roce 2000/2001. Demaskovaní negativních jevů ( drogy, alkohol, cigarety, sexuální 
odchylky apod. ) se podle instrukcí osnov věnují učitelé v rodinné, občanské a etické výchově. 
Zárodky negativních jevů jsou monitorovány třídními učiteli a řešeny v rámci kompetencí 
výchovnými poradci. O různých jevech informují nástěnky výchovných poradců.

2.8 Filosofie pro život

Filosofii pro život vypracoval Mathew Lipman, ředitel institutu pro rozvoj filosofického vzdělání 
v USA. Program si vytyčuje intelektuální rozvoj dětí a uplatňuje se na 1. stupni v rámci všech 
předmětů.
2.9. Etická výchova
Od 1. 9. 1999 byla v rámci volitelných předmětů zařazena do učebního plánu.

1. Etická výchova ( spolu s jinými učebními předměty a opatřeními ) se zaměřuje na prevenci 
mravní devastace mládeže. Aby dosáhla tohoto cíle, nespokojuje se jen s podávání informací o 
morálních zásadách, ale i účinně podporuje pochopení a vnitřní přivlastnění mravních norem a 
napomáhá osvojení chování, které je s nimi v souladu.

2. Etická výchova, která je náplní předpokládaného projektu, souvisí i s dalšími
učebními předměty, avšak soustřeďuje se na etický aspekt problému, např.
využívá úryvky z literárních děl se zaměřením na senzibilitu k etickým problémům
a pozitivním vzorům chování. Totéž můžeme říci o nauce o společnosti, která
obsahuje tématické celky jako „ Rodina ,„ „ Etika a hodnotový systém „,
„ Duchovní rozměr společnosti „, „ Ochrana přírody a životního prostředí ,„ „ Ekonomické 
hodnoty „, „ Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu „. Zaměřuje se mimo jiné na 
etický aspekt postojů vzájemné tolerance lidí různých přesvědčení a národností a snaží se je 
vychovávat.

3. Etická výchova vychází ze zákl. předpokladu, že člověk ke svému životu
potřebuje spolupráci a společenství s dalšími lidmi. Cílem výchovy člověka
je naučit ho správně používat vlastní svobodu pro sebe i druhé. Základem
programu je výchova prosociálnosti tj. chování, které je zaměřeno na pomoc
nebo prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů, bez aktuálního
očekávání odměny. Je předávána pomocí metod zážitkového učení.



2.10   Soutěže

Účast na soutěžích - umístění
Přebor ZŠ ve víceboji - nejlepší umístění Josef Polák
mladší žáci
60 m    12. místo     
hod      5. místo 
dálka     4. místo      
1 500 m 3. místo

Pythagoriáda - do okresního kola postoupili 4 žáci Matematický Klokan - účast školy 
Matematická soutěž 5. tříd - účast školy
Recitační soutěž - okresní kolo
I. kategorie 5. místo Jitka Pazderová
II. kategorie    zvláštní uznání Marek Šumník
III. kategorie 1. místo Pavel Drozd (ZUŠ) s postupem do kraj. kola
IV: kategorie 1. místo Marie Drozdová (ZUŠ) s postupem do kraj. kola

Výtvarná výchova - výtvarná soutěž Olympijské hry - Sydney 
- Olomouc gotická

Soutěž v anglickém jazyce Marie Drozdová 8. místo
Mc Donald Cup (fotbal) 4. a 5. třída 4. místo
Přebor ZŠ ve víceboji I. stupeň
soutěž Okresní knihovny Olomouc „ Prvotiny „

3. Další údaje o vzdělávání

3.1. Lyžařský kurz
Lyžařského kurzu se zúčastnili žáci 7. ročníku, zbývající počet byl doplněn žáky z 8. ročníku. 
Výcvikový kurz se konal uprostřed lesů na hřebeni Moravskoslezských Beskyd v centru turistické 
oblasti, katastru obce Staré Hamry.

3.2. Škola v přírodě
Škola v přírodě byla určena pro 3,4,5 ročník. Místo pobytu bylo v překrásné oblasti Malé Fatry v 
obci Těrchová na Slovensku.

3.3.   Semináře pro žáky

Probíhala pravidelná setkání - programy pod záštitou ekologického střediska Sluňákov a mnoho 
dalších programů z oblasti sociálně-patologických jevů.
duchovní programy
kulturní programy
programy s malířem otcem Stanislavem Weiglem. V rámci těchto programů byla
upřena pozornost i na malířské techniky jeho prací.

3.4.   Volný čas žáků

Škola poskytuje zázemí pro mimoškolní aktivitu žáků.
Seznam aktivit:
dramatický kroužek
výtvarně keramický kroužek
sportovní 1. a 2. stupeň



hudební „ Slavíci „
logopedie dle domluvy
příprava na přijímací zkoušky z Čj a M   8. ročník
odpolední sportovní aktivity s třídními učiteli
schola
odpolední kulturní setkání s učiteli
žurnalistický kroužek - tvorba školního časopisu
výlety - víkendové akce
sportovní víkendové akce
duchovní setkání, formace
prázdninový dětský tábor ( org. sestry voršilky ) Malá Fatra
Školní výlety
3 - 5 ročník Škola v přírodě Malá Fatra
1 - 5 ročník Školní družina prázd. pobyt „ Voršilský tábor „ v Malé Fatře
2. ročník Helfštýn
7. ročník oblast Králíky
8. ročník Ždiar - Slovensko

4. Přehled o zaměstnancích školy

4.1 Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
Pedagogičtí pracovníci
Jméno a příjmení Funkce praxe ped. způsobilost
Mgr. Černá Marie zást. ředitele 28         VŠ učitelka 2. stupně
Mgr. Jančíková Iva učitelka 1. stupně 9          VŠ učitelka 1. stupně
Mgr. Janíčková Růžena učitelka 1. stupně 5          VŠ učitelka 2. stupně
Kašna Jarmila katechetka SŠ kanonická mise
Mgr. Látal Martin učitel Tv, Aj 4           VŠ nemá
Mgr. Linhová Petra učitel. Kv, Rv, E 4          VŠ učitelka, kan. mise
Mgr. Lukáš Vilém učitel M, F, Hv, Z 3          VS učitel 2. stupně
Mgr. Lukaševičová Petra učitelka Nj. Vv, Pč 2           VŠ učitelka 2. stupně
Mgr. Nešpor Martin učitel 2. st. Čj, Ov,D 3          VS učitel 2. stupně
Mgr. Novotná Miroslava učitelka 1. stupně 2           VŠ učitelka 1. stupně
Sedláčková Jarmila vychovatelka 42       SPŠ učitelka 1. stupně
Šimková Eva učitelka 1. stupně 41       SPS učitelka 1. stupně
Mgr. Vesel ík Aleš ředitel školy 4          VŠ učitel 2. stupně
Mgr. Vrzalová Alena učitelka 1. stupně 3          VŠ učitelka 2. stupně
Mgr. Pazdera Václav učitel informatiky VŠ DPC
Mgr. Břeň Milan učitel chemie VŠ DPC
Mgr. Pokorná Pavla - mateřská dovolená Mgr. Smyčková Jana - mateřská dovolená Mgr. 
Pavlůsková Jana - mateřská dovolená
Nepedagogičtí pracovníci:
Mrtvá Ludmila - administr. pracovnice 
Kowalczuk Zdeněk - školník Kavková Zdeňka 
- uklízečka Studenská Ladislava - uklízečka 
Křižanová Drahomíra - prac. výdeje stravy 
Olešová Elzbieta - prac. výdeje stravy

27 roků praxe 
27 roků praxe 
27 roků praxe 
27 roků praxe 
19 roků praxe 
13 roků praxe

SŠ ekonomická 
SŠ

P. Jakub Berka Opraem
s. Andrea - Dobroslava Ondrová
s. Monika - Jolana Škerenčáková

kněz školy
zástupce zřizovatele školy



4.2. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků

TF UP - dálkové studium ( Janíčková )
TF UP - dálkové studium ( Linhová )
Kurz nápravy SPU ( Nešpor)
Modul G ( Jančíková )
Výtvarná výchova na I. stupni ZŠ ( Jančíková )
Modul G ( Novotná )
Modul G ( Vrzalová )
Filosofie pro život (Vrzalová )
Barevný rok ( Lukaševičová )
Nové metody a formy práce ve W ( Lukaševičová )
Kurz ČČZ - zdravotnický ( Lukáš, Nešpor)
Vzdělávání pro vedoucí pracovníky škol. zař. ( školní management) ( Veselík)
Vzdělávání pro vedoucí pracovníky škol. zař. ( školní management) ( Černá )

5. Údaje o výsledcích kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení

Dne 17. 8. 2000 byla provedena kontrola za období od 30.11. 1998 do 17.8.2000. Jednalo se o 
kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. 
Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

6. Školní akce

1.9.   „ Vítání prvňáčků „ slavnostní přivítání nových žáků 1. roč. a jejich rodičů
2.9.   Mše svatá na zahájení školního roku již tradičně bývá mše svatá, celebroval otec biskup 
Josef Hrdlička
14.9. Daniel Hůlka - návštěva školy
28. 9. Program v katedrále sv. Václava - život a poslání svatého Václava, prohlídka
katedrály 28. 9. Muzeum umění
29.9. Návštěva botanické zahrady
1. 10. Flora Olomouc
Podzimní praxe budoucích učitelů, absolventů jednotlivých fakult.
16.10. Vídeň - duchovní zastavení zaměstnanců školy s otcem Jakubem Berkou
spirituálem školy
21.10. sv. Voršila - mše svatá, bohoslužbu sloužil otec arcibiskup Jan Graubner
24.10. Scholaris 99 - akci navštívili i žáci 8. roč., přispění k lepší orientaci při volbě povolání
1. 12. Svěcení adventních věnců
6.12. sv. Mikuláš - program připravili bohoslovci s teologické fakulty
9.12. „ Hasiči „ návštěva hasičského sboru
16.12. „ Voršilšou „ společné setkání žáků, rodičů, učitelů a přátel školy
Předvánoční šou proběhla v příjemné atmosféře ve velkém sále právnické fakulty UP v 
Olomouci
21.12. Vánoční trhy
stánky, ukázky lidových řemesel, pokoutní herci a zpěváci nám mohli ukázat své umění. Rodiče 
připravili výborný voršilský guláš ! O spokojené diváky a hosty nebyla nouze.
4.1.   Muzeum umění
6.1. Tříkrálové
14. 1. Den otevřených dveří - v tento den je možnost shlédnout prostory školy a být účastníkem 
vyučovacích hodin
21.1.-22.1. Zápis do 1. ročníku



24.1. Palmové a kaktusové skleníky
25.1. Výstava dinosaurů - Smetanovy sady
27.1. sv. Anděla - mše svatá, celebroval otec arcibiskup Jan Graubner
29.1. - 4. 2.    Lyžařský kurz - Grúň - Staré Hamry
8.2. Mona Lisa - galerie
Masopust
Popeleční středa
13.3. Hodina zpěvu - Moravské divadlo
4.4. Skácelík - Galerie
19.4. Křížová cesta - duchovní zastavení s otcem Stanislavem Weiglem
3.5. Akademia film
5.5.-13.5.    Pouť do Říma
11.5. Exkurze do ZOO - Svatý Kopeček
17.5. Mše svatá - celebruje otec Jakub Berka
22.5. - 27. 5.   Malá Fatra   škola v přírodě
28.5. Z pohádky do pohádky - Flóra představení ZCŠ
akce organizována farnostmi olomoucké diecéze
29.5. Památky města Olomouce
1.6. Den dětí       - Svatý Kopeček - Grygov - Radniční věž
6.6.   Vlastivědné muzeum - bienále prací Vv
18.6. První svaté přijímání
23.6. Ždiar - Vysoké Tatry
29.6. Letní akademie - společné setkání učitelů, rodičů a žáků.
Žáci s učiteli prezentovali své programy v rámci volnočasových aktivit
29.6. Závěrečná mše svatá - celebroval otec arcibiskup Jan Graubner

Prázdninový olomoucký voršilský tábor - Malá Fatra, Těrchová -   organizovaly sestry voršilky

Závěr

Krok za krokem získává škola nové zkušenosti. Vznikají úspěšné projekty v rámci učebního 
plánu, ale i v rámci vyučovacích hodin. Škole se dostává velmi kvalitních pedagogů a žáků, ale 
bez dalšího profesního růstu a píle každého z nás se výsledky budou dostavovat pomaleji. Škola 
nabízí rozvoj a upevňování vědomostí, ale zároveň na stejné úrovni se zabývá formováním 
každého jedince. Škole se podařila řada skutečností, ať to byla estetická úprava jednotlivých 
školních prostor, společenské akce, postupná úspěšná realizace nových pedagogických záměrů. 
Zároveň škola aktivně zrealizovala uskutečnění převodu pozemku pod budovou školy do 
vlastnictví Českomoravské provincie rádu sv. Voršily. Nyní školu čekají nové úkoly, např. 
vytvoření školního kurikula a prosazení nových koncepčních záměrů. Vše bude také záležet na 
investičních záměrech zřizovatele.
Stále zvyšující se zájem ze strany žáků a rodičů svědčí o dobré atmosféře školy a perspektivnosti 
nově vznikající koncepce.
Děkujeme všem žákům, učitelům, rodičům a přátelům školy, kteří se na tom všem podílejí.

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě 31.8. 2000.
V Olomouci 15. 9. 2000

Vypracoval: Mgr. Aleš Veselík, ředitel školy


