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Vážení rodiče, 

srdečně vás zdravím na začátku nového školního roku. Touto cestou vás chci informovat 

o organizačních záležitostech, které nás budou v nejbližších měsících provázet a minimálně 

zpočátku ovlivňovat naši práci. 

Nejprve musím zmínit situaci kolem COVID-19, která bohužel poznamená i tento školní 

rok. Ministerstvo školství vydalo Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním 

roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19, provoz a testování (dále jen manuál), podle kterého 

jsme povinni se řídit a přizpůsobit mu chod školy. Jeho plné znění k detailnímu prostudování 

najdete v dokumentech školy na našich webových stránkách. 

V souvislosti s tímto manuálem bude organizace prvních školních dnů a dále výuky, školní 

družiny a kroužků probíhat následovně: 

- Žáci se budou účastnit výuky běžným způsobem. Bude však dbáno na to, aby se děti 

z různých tříd potkávaly pokud možno co nejméně. 

- Testování žáků proběhne 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Testování bude probíhat ve třídách. 

Na základě výsledků MŠMT rozhodne, zda bude testování probíhat obdobně jako 

v předchozím školním roce. 

- Nejsou stanovena žádná závazná omezení počtu žáků ve třídách. Třídy tak nebudou 

děleny, ale budou fungovat v běžném režimu. Stejně tak nejsou žádná závazná pravidla 

pro organizaci vstupu žáků do budovy a pohybu osob před budovou školy.  

- Prvňáčci prožijí první školní den (středa 1. září) spolu s rodiči ve svých třídách za 

dodržení zvýšených hygienických pravidel. 

- Z důvodu aplikování zvýšených hygienických pravidel žádáme rodiče, aby do prostor 

školy vstupovali pokud možno co nejméně. 

- Zahajovací mše svatá (čtvrtek 2. září) proběhne za použití respirátorů. 

- Jídelna bude vydávat stravu běžným způsobem. Žáci budou v jídelně obědvat po třídách 

ve vytyčených „sektorech“. Příbory jim budou připraveny a vydávány pracovnicemi 

jídelny v ubrouscích (nebudou si je tedy brát sami z hromadných zásobníků). 

- Byť manuál připouští nehomogennost skupin v rámci školní družiny a kroužků, budou 

žáci rozděleni do školních družin (včetně ranních), a kde to bude reálné i v zájmových 

kroužcích, tak, aby bylo co nejvíce zachováno jejich dělení podle tříd. 

- Při případném výskytu COVID-19 ve škole o dalším postupu rozhodne Krajská 

hygienická stanice v Olomouci. 
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Na základě nařízení ze strany MŠMT dochází od 1. 9. 2021 ke změně našeho Školního 

vzdělávacího programu: 

1) Došlo k úpravě učebního plánu: 

a. Informatika – začleněna od 4. ročníku s dotací 1 hodina týdně, 

b. Vlastivěda – snížena týdenní dotace ve 4. ročníku na 1 hodinu za týden, 

c. Občanská výchova – začleněna jen do 6. a 7. ročníku s dotací 1 hodina týdně, 

d. Hudební výchova – začleněna jen do 6., 7. a 8. ročníku s dotací 1 hodina týdně, 

e. Český jazyk – rozšířena hodinová týdenní dotace v 9. ročníku na 5 hodin týdně, 

f. Matematika – rozšířena hodinová týdenní dotace v 9. ročníku na 5 hodin týdně, 

g. Zeměpis – rozšířena hodinová týdenní dotace v 8. ročníku na 2 hodiny týdně. 

2) Došlo ke změně vzdělávacího obsahu dle upraveného RVP ZV 2021. 

3) Souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní 

rozvoj a uplatnění každého člena společnosti (tzv. klíčové kompetence) byly rozšířeny 

o digitální kompetence. 

 

Dalším velmi podstatným bodem, který bude ovlivňovat výchovu a vzdělávání vašich dětí 

v ZŠ sv. Voršily v Olomouci, je uplatnění programu Profil voršilského žáka. Tento dokument 

byl vytvořen a diskutován v době první uzávěry škol na jaře 2020. Události ve školním roce 

2020/2021 nám jej však neumožnily plně rozvinout. Tento program tedy spustíme znovu od 

tohoto školního roku. Jedná se o 10 hodnot rozvoje osobnosti. Ty vycházejí z 10 ctností, které 

zdůrazňuje ve svém díle sv. Anděla Merici. Na tyto hodnoty rozvoje osobnosti žáků se chceme 

při výchově v naší škole více zaměřit. Přáli bychom si, abyste na tomto díle s námi 

spolupracovali a podpořili nás. Profil žáka voršilské školy vám předají vaše děti v první 

polovině září a bude trvale k dispozici na webových stránkách školy. 

 

Z předchozího školního roku překládáme zahájení projektu FAST (Families and Schools 

together – Rodina a škola společně). Jedná se o pilotní projekt v České republice. FAST 

samotný funguje již v mnoha zemích. Jeho cílem je prohloubit spolupráci mezi rodinou 

a školou, vytvořit vazby mezi jednotlivými rodinami, které tvoří místní komunitu. V České 

republice je projekt FAST zaváděn prostřednictvím Cyrilometodějské teologické fakulty 

Univerzity Palackého, kterou jsme byli také pozváni k účasti a pilotnímu provedení, na jehož 

základě by se projekt mohl nadále nabízet dalším školám v celé České republice jako způsob 

prohlubování života místních komunit.  

 

V následujícím bodu mi dovolte seznámit vás s úpravami a novinkami, kterými jsme přes 

prázdniny zlepšili prostředí školy: 

• proběhla kompletní rekonstrukce místnosti č. 6 (tj. 6. třídy), 

• podařilo se finalizovat a podat projektovou žádost na investiční akce pro naši školu 

v hodnotě 12 milionů. Tato žádost byla schválena a podstoupena k dalšímu hodnocení. 

Zároveň došlo k podepsání smluv s vysoutěženými dodavateli. 
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Na závěr vám chci popřát, aby tento školní rok byl pro vás i pro vaše děti časem naplněným 

novými poznatky a dovednostmi a časem přátelských setkání. Je možné, že nás potkají i věci 

nečekané, možná složité, ale pevně věřím, že je s pomocí Boží a společnými silami vyřešíme 

a překonáme. 

 

S úctou 

 

Zdeněk Navrátil 


