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Základní škola TGM Brodek u Konice 

 
 

Část I. 
Základní charakteristika školy 

 
Právní forma:  příspěvková organizace IČO: 70872279 
Zřizovatel:  obec Brodek u Konice           PSČ 798 46 
Ředitel školy:  Václav Růžička,Skřípov 311,798 52  Konice 
Škola sdružuje: 
 1.Základní škola TGM Brodek u Konice 
    plánovaná kapacita: 325 žáků 
 2.Školní jídelna základní školy Brodek u Konice 
    plánovaná kapacita: 200 jídel 
 3.Školní družina základní školy Brodek u Konice 
    plánovaná kapacita: 50 žáků 
 
Škola byla zařazena do sítě škol dne 8.3.1996 
┌──────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ 
│Školní rok                    │  2000/2001 │  2001/2002 │ 
├──────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ 
│Počet t říd                    │    9       │    9       │ 
│Celkový po čet žák ů            │   199      │   202      │ 
│Počet žák ů na jednu t řídu     │   22,2     │   22,4     │ 
│Počet žák ů na u čitele         │   15,3     │   15,5     │ 
│Počet všech prac.celkem       │   21       │   21       │ 
│Počet ped. pracovník ů         │   14       │   14       │ 
└──────────────────────────────┴────────────┴────────────┘ 
 

Vzdělávací program:     Základní škola 1.- 9.ročník 
                                       učební dokumenty č.j.16 847/96-2 
  

  Škola je zařazena do sítě škol,předškolních zařízení a školských zařízení s účinností 
od 8.3.1996. Ředitel školy byl jmenován do funkce na základě konkurzního řízení ke dni 
1.8.1995.  Pedagogický sbor je konsolidovaný,všichni pedagogičtí pracovníci jsou aprobovaní 
a kvalifikovaní. Dalšími zaměstnanci školy jsou ekonomka, školník, který zastává funkci 
topiče, tři uklízečky a tři pracovnice školní kuchyně.    

Škola je vesnického typu.Na začátku školního roku bylo ve škole zapsáno 202 dětí, 
během školního roku počet poklesl na 198.Děti jsou z obcí Brodek u Konice, Lhota u Konice, 
Skřípov, Horní Štěpánov, Lipová, Hrochov, Suchdol, Jednov a Labutice.Do školy přicházejí 
žáci po ukončení I.stupně z malotřídní školy v Lipové.Autobusová obslužnost není zcela 
vyhovující. 

Škola má  právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.Škola nachází 
u svého zřizovatele pochopení a podporu pro realizaci svých záměrů. 

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol.V 
právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost z těchto vztahů. 

Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve 
smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a 



poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu žáků; umožňuje též 
náboženskou výchovu.Náboženství bylo vyučováno ve čtyřech skupinách. 

Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. 
Vzdělávací koncepce je zaměřena na realizaci vzdělávacího programu Základní škola. 

Všichni pedagogičtí pracovníci vycházejí ze Standardu základního vzdělání, znají dopodrobna 
charakteristiku vzdělávacího programu, učební plán, učební osnovy.Na škole pracují velmi 
dobře metodické sdružení a předmětové komise.Každoročně jsou zpracovány plány činnosti 
na celý rok.Metodické a poradní orgány odpovídají řediteli školy za plnění učebních plánů a 
osnov. 

V rámci vzdělávacího programu škola nabízí žákům formou volitelných a 
nepovinných předmětů rozvoj vzdělání  

a) jazykům-výuka druhého cizího jazyka, angličtina-volitelný  předmět 
 b) využití výpočetní techniky ve výuce-informatika, práce s počítačem  
 c) praktického zaměření-seminář a praktika z přírodovědných předmětů, domácí nauky 
            d) estetického zaměření-nepovinné předměty sborový zpěv, výtvarné činnosti. Do
 výuky předmětu hudební výchova je zařazena hra na zobcovou  flétnu. 
 Škola výrazně podporuje rozvíjení estetických potřeb žáků.Významnou měrou se to 
projevuje v zapojení do soutěží v českém jazyce a výtvarné výchově. Významných výsledků 
dosáhli žáci v mezinárodní soutěži Českého rozhlasu, dále  literárních a  výtvarných soutěžích 
na okresní  i krajské úrovni.  
 Děti jsou ve škole vychovávány v duchu demokracie a humanity. Důraz je kladen na 
osobnost dítěte. Žáci jsou vedeni k dodržování pravidel slušného a kultivovaného chování, 
negativní projevy nebyly zjištěny.Ve vyučování i ve volném čase mají žáci dostatek prostoru 
k seberealizaci, k vyjádření svých myšlenek a názorů. Komunikační schopnosti jsou většinou 
na dobré úrovni. Na škole funguje na velmi dobré úrovni prevence problémových jevů. 
 Škola organizuje a podílí se na činnosti pěti školních a mimoškolních kroužků 
(hasičský, stolní tenis, zdravotnický, dopravní, kopaná), spolupracuje s místními zájmovými 
organizacemi, sborem dobrovolných hasičů a TJ Jiskra. Škola poskytuje zájmovým 
organizacím prostory a vybavení pro jejich činnost. V rámci spolupráce se sborem pro 
občanské záležitosti jsou pravidelně organizovány besedy s rodiči dětí nastupujících do první 
třídy.  

Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeń je 
tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.Vyučování 
probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených ministerstvem.Třídy jsou 
naplňovány do počtu 30 žáků.  

V souladu s učebním plánem byly třídy děleny na skupiny; počet skupin a počet žáků 
ve skupině byl určen podmínkami školy, charakterem vyučovacího předmětu a byl  v souladu 
s požadavky na bezpečnost a ochranu žáků. Dle učebního plánu bylo za týden odučeno na 
prvním stupni 122 hodin a na druhém stupni 136 hodin. Z toho 14 hodin bylo nárůst dělením 
na skupiny a 15 hodin nárůst zavedením nepovinných předmětů. 

Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vychovatelku školní družiny. 
V rozsahu stanoveném vládou se dětem poskytují bezplatně  učebnice a učební texty. 
Ředitel  školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán.Jejími členy jsou 

všichni pedagogičtí pracovníci.Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se 
souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných učeben a tělocvičny. 

Škola organizuje plavecký výcvik, školní výlety a školní akce související s výchovně-
vzdělávací činností školy.Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, 
které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a 
ochranu žáka a kontroluje jejich dodržování. Při škole pracuje sdružení přátel školy. 
 

 



Část II. 
Výsledky výchovy a vzdělání 

 
 
 Prospěch žáků ve škole 
┌──────┬────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┐ 
│ro č.  │počet žák ů  │prosp ělo s vyzn. │ prosp ělo   │neprosp/nekl │ 
├──────┼─────┬──────┼──────┬─────────┼──────┬─────┼─────┬──────┼ 
│š.rok │20/01 │01/02 │20/01 │ 01/02   │20/01 │01/02 │20/01 │01/02 │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 1.   │ 19  │  22  │      │         │  19  │ 22  │  0  │  0   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 2.   │ 27  │  20  │      │         │  27  │ 20  │  0  │  0   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 3.   │ 22  │  27  │      │         │  22  │ 27  │  0  │  0   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 4.   │ 27  │  23  │      │         │  27  │ 23  │  0  │  0   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 5.   │ 22  │  23  │      │    10   │  22  │ 13  │  0  │  0   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 6.   │ 20  │  22  │   4  │    7    │  14  │ 15  │  2  │  2   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 7.   │ 26  │  18  │   7  │    6    │  19  │ 12  │  0  │  0   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 8.   │ 21  │  24  │   10 │    7    │  11  │ 17  │  0  │  0   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 9.   │ 15  │  19  │   3  │    9    │  12  │  9  │  0  │  0/1 │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│celkem │ 199 │ 198  │  24  │   39    │ 173  │ 158 │  2  │  0/1 │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│      │     │      │      │         │      │     │     │      │ 
└──────┴─────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴─────┴─────┴──────┘ 

 
Průměrný prospěch  I.stupeň 1,34 
    II.stupeň 1,82 
    škola  1,55 
 
 Snížený stupeň z chování 
┌─────────────────┬───────────────┬──────────────┐ 
│stupe ň z chování │ 2000/2001     │ 2001/2002    │ 
├─────────────────┼───────┬───────┼───────┬──────┤ 
│                 │ po čet │ proc. │ po čet │ proc. │ 
├─────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ 
│      2          │   2   │   1   │   0   │  0   │ 
├─────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ 
│      3          │   0   │   0   │   0   │  0   │ 
└─────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┘ 

 
 Celkový počet neomluvených hodin 
┌──────────────┬─────────────┐ 
│ 2000/2001    │ 2001/2002   │ 
├──────────────┼─────────────┤ 
│      3       │      0      │ 
└──────────────┴─────────────┘ 
 

 
 

 
 



UČEBNÍ PLÁN  
Základní škola 1. - 9.ročník uč.dokumenty čj.16 847/96-2 

 
Počty hodin v jednotlivých třídách: 
 

 I.stupeň:    1.  2.  3.  4.  5. 
────────────────────────────────────────────────── 

Čj     9  10  10   7  7 
Nj     -    -    -   3  3 
M     4    5    5   5  5 
Prv     2    2    3    -  - 
Přír.      -     -    -    2  2 
Vl      -     -    -    1  1 
Hv      1     1    1    1  1 
Vv      1     1    1    2  2 
Pč      1     1    1    1  1 
Tv      2     2    2    2  2 
────────────────────────────────────────────────── 

Celkem:    20   22  23  24  25 
────────────────────────────────────────────────── 

NP Náboženství 1.-5.    3 hodiny 
NP Sborový zpěv                                 1 hodina 
NP Sportovní hry    2 hodiny 
NP Výtvarné činnosti    2 hodiny 
 ─────────────────────────────────────────── 

II.stupeň    6.   7.  8.  9. 
─────────────────────────────────────────── 

Čj              5    4   4   4 
Nj     3   3  3  3 
M     5   4  4  4 
Ch     -    -  2  2 
F     -   2  2  2 
Př     2   2  2  2 
Z     2   1  2  1 
D     2   2  1  2 
Ov     1   1  1  1 
Rv     1   1  1  1 
Hv     1   1  1  1 
Vv     2   2  2 1 
Pč     1   1  1  1 
Vp     -   2    2  3 
Tv     2   2  2  2 
─────────────────────────────────────────── 

Týd.dotace    27  28  30  30 
─────────────────────────────────────────── 

NP Náboženství    1 hodina 
NP Výpočetní technika   2 hodiny 
NP Vedení domácnosti   1 hodiny  
NP Cvičení z jazyka českého   1 hodina 
NP Sportovní hry    2 hodiny 
 
 



Ve školním roce 2001/2002 ukončilo školní docházku celkem 18 žáků, jeden žák 
devátého ročníku nebyl ze zdravotních důvodů klasifikován a bude opakovat ročník. Na 
střední školy a učební obory s maturitou bylo přijato 12 žáků. Dvě žákyně pátého ročníku 
byly přijaty ke studiu na víceletém gymnáziu. 

V rámci vzdělávacího programu byly na škole vyučovány volitelné předměty 
angličtina, praktika z přírodovědných předmětů, technické kreslení, a nepovinné předměty 
náboženství, pohybové a sportovní aktivity, cvičení z jazyka českého, výtvarné činnosti, 
výpočetní technika, sborový zpěv. Do výuky předmětu Hv je zařazena ve 4.-9.ročníku hra na 
zobcovou flétnu. Pro zaostávající žáky bylo zavedeno doučování z předmětů český jazyk a 
matematika. 

Ve škole byli čtyři žáci zařazeni jako integrovaní. Pro dva žáky byla zajištěna  
individuální výuka ze zdravotních důvodů. 

Počet dětí byl na začátku 202. Během školního roku se tři žáci odstěhovali a jeden 
přestoupil na sportovní školu do Prostějova. 

K zápisu do 1.ročníku se dostavilo 28 dětí, u 5 dětí bylo rozhodnuto o odkladu začátku 
školní docházky, zapsáno je 23 dětí. 
 
 
 

Část III. 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 
Ve školním roce 2001/2002 nebyla ne škole provedena inspekce. 

 
 
  

Část IV. 
Údaje o pracovnících školy. 

 
 
Na škole  působí  22 pracovníků.  
Základní škola: 13 učitelů 
Školní družina:  1 vychovatelka 
Správní zam. :  1 školník (vykonává funkci topiče), 3 uklízečky, 3 kuchařky ŠJ 
    1 ekonomka  
Aprobovanost výuky na škole   2000/2001 - 71 %      2001/2002 - 78 %  
 
Během školního roku jedna učitelka odešla na mateřskou dovolenou a jedna učitelka 
dlouhodobě onemocněla. Na jejich místa byly přijaty absolventka teologické fakulty 
s aprobací český jazyk a křesťanská výchova a studentka ucházející se o studium na 
pedagogické fakultě. 
Na škole v současné době nepůsobí žádný pracovník v důchodovém věku. 
 
Údaje o pracovnících školy 
 
   Zařazení  aprobace praxe pl.zař. úvazek 
1.  učitel  uč.2.st.ředitel  M-Zpv  26 9/10 1,0  
2.  učitelka  uč.1.st.zást.řed. 1.-4.Hv 19 9/8 1,0 
3.  učitelka  uč.1.st.   1.-5.Vv 21 9/9 1,0 
4.  učitelka  uč.1.st.   1.-5.    2 9/2 1,0 
5.  učitelka  uč.1.st.   1.-5.  13 9/7 1,0 



6.  učitelka  uč.2.st.   R-Č-Hv   9 9/5 1,0 
7.  učitelka  uč.2.st.   R-D-N  24 9/10 1,0 
8.  učitelka  uč.2.st.   M-Vv  29 9/11 1,0 
9.  učitel  uč.2.st.VP  Př-Zzv  27 9/10 1,0 
10.učitel  uč.2.st.   Př-Ch  30 9/11 1,0  
11.učitelka  uč.1.st.   1.-.5.spec.ped.   1 9/1 1,0 
12.učitelka  uč.2.st.   M-Př-Zzv   3 9/3 1,0 
13.učitelka  uč.2.st.   Č-Křv    1 9/1 1,0 
 
1.vychovatelka vychovatelka ŠD   25 7/11 1,0 
 
1. školník  školník + topič    4/12 1,0 + 0,26 
2. uklízečka  uklízečka     2/12 1,0 
3. uklízečka  uklízečka     2/12 1,0 
4. uklízečka  uklízečka     2/12 0,5 
4.ekonomka              ekonomka + sekretářka   7/11     0,7 
 
1. kuchařka  kuchařka     4/11 1,0 
2. kuchařka  kuchařka     3/10 1,0 
3. vedoucí ŠJ     vedoucí ŠJ + kuchařka   6/5 0,6 + 0,5 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků : 
 
DVPP      
název seminá ře Výdaje Učitel aprobace cestovné 

Lyžařský kurz 2650 uč.2.stupně M,Př,Zzv 250 
Zeměpis 60 uč.2.stupně F,Tp 48 
Zdravá záda 250 zč.2.stupně M,Př,Zzv  
Zákon o chem.látkách 400 uč.2.stupně Ch,Př,F 56 
Výuka cizích jazyků 400 uč.2.stupně D,N, 125 
Výuka cizích jazyků 400 uč.2.stupně ZŘ,I.st.  
Informatika 90 uč.2.stupně Ch,Př,F 218 
Drogy jak je neznáte 100 uč.2.stupně Č,Hv.Rj 222 
Komunikace a kooperace 300 uč.2.stupně Č,Hv.Rj 84 
Školství v období reforem 800 Ř,ZŘ Ř,ZŘ 596,8 
Jak pomoci dětem s poruchami 1850 uč.2.stupně Č,Hv.Rj 200 
Zdravotník školních akcí 400 uč.2.stupně M,Př,Zzv 273 
Právní zabezpečení akcí školy 300 ZŘ ZŘ,I.st. 76 
Právní zabezpečení akcí školy 300 uč.2.stupně Č,Hv.Rj 29 
Škola hrou 1430 uč.1.stupně I.st. 726 
Lyžařský kurz 2650 uč.1.stupně I.st. 715 
Výtvarná dílna 1300 uč.2.stupně M,Vv 50 
Čj pro první stupeň 1100 uč.1.stupně ZŘ,I.st. 226 
Zeměpis 80 uč.1.stupně Ch,Př,F 56 
Ontogeneze 920 uč.1.stupně I.st.  
Zeměpis 100 uč.2.stupně Ch,Př,F 56 
Zdravé zuby  uč.1.stupně I.st.  

      

Celkem 15880   4006,8 

Všechny vzdělávací akce, kterých se učitelé zúčastnili, byly akreditovány MŠMT. Dle 
rozvojového plánu bylo především nutné zajistit vyškolení lyžařských instruktorů, zabezpečit 



další vzdělání metodika prevence závadových jevů, učitele vyučujícího neaprobovoně 
zeměpis a dbát o individuální rozvoj ostatních pracovníků. 

 
 

Část V. 
Výkon státní správy 

 
Ředitel školy rozhodl o: 
 
odkladu zahájení školní docházky  5 
zařazení do školy a školních zařízení          23 
integraci      4 
individuální výuce    2 
Proti těmto rozhodnutím nebylo podáno odvolání. 
Během školního roku byla podána jedna stížnost k činnosti školy. 
 
 

Část VI. 
Další údaje o škole 

 
Škola spolupracuje s místními zájmovými organizacemi. Na velmi dobré úrovni je spolupráce 
se sborem dobrovolných hasičů. Družstvo mladých hasičů pod vedením  pana Havelky 
dosahuje pravidelně předních umístění v okrskových i oblastních hasičských soutěžích. Škola 
spolupracuje taktéž s TJ Jiskra. Velmi dobře si vede žákovské fotbalové družstvo pod 
vedením pana Takáče. Škola má s TJ uzavřenou smlouvu o propůjčení tělocvičny. V rámci 
spolupráce se sborem pro občanské záležitosti jsou pravidelně organizovány besedy s rodiči 
dětí nastupujících do 1.třídy, kterých se účastní dětský lékař. Škola uspořádala ve spolupráci 
s obecním úřadem oslavy 75.výročí založení školy a dokončení rekonstrukce školy, jejichž 
součástí byla prohlídka  školy, školní akademie a společenský večírek. Školní družina 
uspořádala dvě  besídky - vánoční a vystoupení dětí  věnované maminkám. Mikuláškou  
nadílku zajistili žáci 7.ročníku. Žáci školy se podíleli na Tříkrálové sbírce, kterou pořádala 
konická Charita. 
Při škole bylo otevřeno jedno oddělení školní družiny. ŠD navštěvovalo 25 dětí. 

Pro žáky  stupně byly organizovány přednášky  pracovnic OPPP s tematikou primární 
prevence sociálně patologických jevů , návštěvy divadelních představení, literárně-dramatická 
pásma, výchovný koncert žáků ZUŠ Konice. V rámci dopravní výchovy byla uskutečněna 
projektová výuka pod názvem  Den dopravní výchovy. V rámci oslav Dětského dne navštívíli 
žáci školy vojenský útvar Konice. Škola je zapojena do projektu Školní mléko. 
 
Během školního roku byly na škole organizovány následující soutěže. 
 
Matematické soutěže:   
Matematický klokan 4.- 9.roč.,Pythagoriáda 6.,7.roč.,Matematická olympiáda  6.roč. 
 
Soutěže v českém jazyce a literární: 
Požární ochrana očima dětí, Mé nejhezčí Vánoce,  Dopis někomu, kdo mi chybí, Olympiáda v 
ČJ 9.roč. 
 
Soutěže  chemické,přírodovědné a fyzikální: 
Olympiáda Ch 9.roč., Přírodopisná olympiáda , Fyzikální olympiáda 9.roč., Malá chemická 
olympiáda 8.roč. 



 
Výtvarné soutěže: 
Požární ochrana očima dětí, Děti,pozor,červená, Zahrádka doma i za oknem, Pomocníci 
zahrádkáře, Střecha mých snů, ZOH v Salt Lake City, Malujeme po síti – Báječný výlet, 
Filmový hrdina, Krásné je žít, Lidice 2002,Čokoládové městečko Orion 
 
Sportovní,dopravní a jiné soutěže: 
Dopravní soutěž mladých cyklistů, Olympiáda žáků prvních tříd, stolní tenis, malá kopaná, 
přehazovaná, O hanáckyho kohóta, Dějepisná olympiáda 9.roč., Mladý zdravotník, Pohár Mc 
Donald's Cup-minkopaná 
 
 
Významné výsledky a umístění s oceněním : 
 
Okresní kolo soutěže  Požární ochrana očima dětí,  
část literární: 
I.kategorie    1.-3.roč  1.místo Ivona Korčáková 3.roč. 
    3.místo Martin Pospíšil 3.roč. 
II.kategorie   4.-5.roč.  2.místo Pavel Müller  
III.kategorie  6.-7.roč.  1.místo Jiří Jorda 6.roč. 

2.místo Darina Frncová 6.roč. 
3.místo David Burget 6.roč. 

část výtvarná: 
I.kategorie    1.-3.roč.  2.místo Lucie Dostálová 3.roč. 
    3.místo Martin Pospíšil 3.roč. 
II.kategorie   4.-5.roč.  3.místo Markéta Šmídová 4.roč. 
III.kategorie  6.-7.roč.  3.místo David Burget 6.roč.   
 
Okresní kolo soutěže Malá chemická olympiáda 
    5.místo Lukáš Havelka 8.roč. 
    14.-16.místo Jiří Blatner 8.roč. 
 
Okresní kolo soutěže Chemická olympiáda 
    8.místo Markéta Dosedělová 9.roč. 
    13.místo Zdeněk Thon 9.roč. 
 
Okresní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta 
    3.místo Karolína Ošlejšková 3.tř.   
 
Okresní kolo       Dopravní soutěže mladých cyklistů  
I kategorie 4.-6.roč.      družstvo ve složení Koudelková Eliška , Beláková Veronika , Franc 
Tomáš , Chlup Michal  obsadilo 12.místo. 
 
II. kategorie 7.-8.roč.  družstvo ve složení Jiří Burget,Marek Trunda,Radka Greplová, Marie 
Abrahámová,    obsadilo 1.místo s postupem do regionálního kola kola, v němž se žáci 
umístili na 9.místě. 
 
Okresní přebor Mladých hasičů  
Družstvo ve složení Jiří Mlčoch, Milan Burget, David Burget, Lukáš Burget, Marek Thon, 
Zdeněk Thon,Tomáš Mazal, Jaroslav Mazal, Tomáš Franc obsadilo 2. místo s postupem do 
regionálního finále     



 
Okresní kolo soutěže Mladý zdravotník obsadilo družstvo ve složení Zuzana Burgetová,  
Lenka Francová, Radka Greplová, Soňa Jordová a Varonika Poulíková 5.místo. 
 
V mezinárodní výtvarné soutěži organizované Českým rozhlasem On line a firmou SGI   pod 
názvem Malujeme po síti postoupil z celkového počtu 4000 výtvarných prací  do finále  žák 
8.třídy Lukáš Havelka. Jeho práce je vystavena v Národním technickém muzeu v Praze a na 
stránkách internetu Českého rozhlasu.  
 
Okresní kolo výtvarné soutěže Pomocníci zahrádkáře 
polytechnické práce 
I.kategorie mladší žáci 2.místo Barbora Trundová 4.roč. 
II.kategorie starší žáci 1.místo Marie Abrahámová 7.roč. 
    čestné uznání Radka Greplová 7.roč.  
Všechny práce postoupily do národního kola. 
Celostátní kolo výtvarné soutěže Pomocníci zahrádkáře 
Kategorie B6    6.místo Barbora Trudová 4.roč. 
Kategorie C8   8.místo Michal Burián 9.roč 
       Ivana Rozehnalová 9.roč. 
 
Olympiáda 1.tříd ve Velkých Opatovicích  žák Karel Beneš získal zlatou medaili ve skoku 
do dálky a stříbrnou medaili ve čtyřboji. 

 
Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena na pedagogické radě dne 28.6.2002 

 
 
 

Václav Růžička   
ředitel školy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Výroční zpráva o hospodaření 
2000/2001 

 
 
a) příjmy 

       údaje v tis.Kč 
1. příjmy       25 139 

      2. příjmy od žáků rodičů            0 
      3. příjmy z hospodářské činnosti           0 
      4. ostatní příjmy              0 
      5. příjmy celkem                           25 139 
 
 
 
b) výdaje          
 

1. investiční výdaje celkem              17 110,7 
2. neinvestiční výdaje celkem     8 028,3 
 z toho: 
 a) náklady na platy pracovníků školy   2 548 
 b) ostatní osobní náklady           0 
 c) zákonné odvody zdrav.a soc.pojištění     887 
 d) výdaje na učeb.,uč.texty a učeb.pomůcky       82 

 e) stipendia             0 
 f) ostatní provozní náklady     4 511,3 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti  a  hospodaření školy byla projednána a schválena na pedagogické 
radě dne 29.6.2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brodku u Konice  29.6.2000    Václav Růžička  
 
 
 
 
 

 
DVPP 

     

seminář č.akreditace učitel aprobace výdaje cestovné 



        
        
Jak pomoci dětem 22334/2001-25-77 Bilčáková Č,R,Hv hrazeno 2001 191 

Jak pomoci dětem 22334/2001-25-77 Bilčáková Č,R,Hv hrazeno 2001 191 

Výtvarná dílna 28801/2001-25-166 Nikitěnková M,Vv hrazeno 2001 42 

Nové trendy 22376/2001-25-108 Buriánová 1.st hrazeno 2001 32 

 22376/2001-25-108 Švecová ZŘ hrazeno 2001 32 

Výtvarná dílna 28801/2001-25-166 Nikitěnková M,Vv hrazeno 2001 32 

Výtvarná dílna 28801/2001-25-166 Nikitěnková M,Vv hrazeno 2001 45 

      

Setkání uč.inform. 290291/2000-20-16 Vyskočil Ch,Př,F 250 227 

Výtvarná dílna 28801/2001-25-166 Nikitěnková M,Vv hrazeno 2001 45 

Ředitelské paragrafy 32467/2001-25-237 Růžička ŘŠ 800 425,2 

Aktualizace,prohl.chemie 22376/2001-25-108 Vyskočil Ch,Př,F 1560 59 

Chemie BOZP 22376/2001-25-108 Vyskočil Ch,Př,F 400 59 

Český jazyk 22376/2001-25-108 Bilčáková Č,R,Hv 120  

Matem.procvičování 28801/2001-225-166 Burgetová 1.st 190  

  Buriánová 1.st 190  

  Havlenová 1.st 190  

  Šustrová 1.st 190  

  Francová M,PčPř 190  

Aktivní učení 22376/2001-25-108 Bilčáková Č,R,Hv 120  

          

         

Alternativní metody 25378/2002-25-124 Buriánová 1.st 400  

 25378/2002-25-124 Švecová ZŘ 400 59 

Hry v Hv 28225/20022-25-65 Švecová ZŘ 350 62 

  Šustrová 1.st 350  

Drogová prevence 32566/200-20-238 Buriánová 1.st bezplatně 242 

       

      

literatura atlasy Evropa,svět   424  

literatura Atlas, obrazárna   1230  

literatura Jak na integraci   45  

      

      

      

Informační gramotnost  Nikitěnková M,Vv 2100 180 

  Burgetová 1.st 2100 981,4 

  Trundová 1.st 2100  

  Bilčáková Č,R,Hv 2100  

  Francová M,Pč,Př 2100  

  Kamená 1.st 2100  

      

      

      

      

      

    19999 2904,6 

      



Rozvojový plán DVPP 
 
 
 

Zpráva o použití prostředků na DVPP 
 
 
1.Vzdělávání vedoucích pracovníků školy 
 
    ředitel školy                                                Ředitelské paragrafy 
    zástupkyně ředitele                                      Nové trendy 
 
2.Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti státní informační politiky 
 
    učitel informatik                                          Setkání učitelů informatiky 
    učileky  1. a 2. stupně                                  Informační gramotnost 
 
3.Vdělávání pracovníků v oblasti preventivních aktivit 
 
    učtelka pověřená preventivními aktivitami    Jak pomoci dětem 
    učitelka vedoucí MS                                       Drogová prevence 
 
4.Vzdělávání pracovníků v oblasti zkvalitnění práce,prohloubení odbornosti učitelů 
 
    učitelka výtvarné výchovy         Výtvarná dílna 
    učitelky 1. Stupně           Matematické procvičování 
             Hry a netradiční poslech v Hv 
             Alternativní metody pro 1. st. v hodinách Lv a slohu   
             Nové trendy 
     učitelka vedoucí PK hum                    Český jazyk, prohlubování znalostí a zkušeností  
     učitel vedoucí    PK přír                                 Aktualizace, prohloubení učiva chemie 
             Chemie BOZP    
        
5.Nákup odborné literatury 
      
     V  rámci  odpadnutí semináře určeného pro vedoucí pracovníky ve školství a nedočerpání         
     zbývajících prostředků na další vzdělávání byla zakoupena odborná literatura v honotě 1699 Kč. 
 
 
  
Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo čerpáno celkem 22 903,6 Kč ,  
z toho na úhradu  poplatků za školení  19 999   Kč  
a na úhradu poplatků za cestovné          2 903,6 Kč.  
 
          Václav Růžička  
             ředitel školy 

 
 
 
 
 



 
          
          
          

Výro ční zpráva o hospoda ření za rok 2002        
          

Základní škola T.G.Masaryka Brodek u Konice      
       údaje v tis. Kč  

a/ příjmy     od ŠÚ od obce od pr.úř. celkem  
 1. příjmy   4832 1000 22 5854  
 2. příjmy od žáků, rodičů     423  
 3. příjmy z hosp. činnosti    0  
 4. ostatní příjmy     167  
 5. příjmy celkem     6444  
          
          

b/výdaje  investi ční výdaje celkem    0  
  neinvesti ční náklady /na nákup nábytku-hradila 

obec 
 0  

 a) náklady na platy pracovníků školy 3428  22 3450  
 b) ostatní osobní náklady 0   0  
 c) zákon.odvody zdrav.a soc.poj. 1200 9  1209  
 d) výdaje na učeb., učeb.texty      
  a učební pomůcky  88   88  
 e) stipendia      0  
 f) odvod do FKSP z mezd 69   69  
 g)  DVPP a cestovné  25   25  
 h) integrace   1   1  
 ch) ochranné pomůcky  6   6  
 i) zákonné pojištění odpovědnosti 15   15  
 j) ostatní provozní náklady  1345  1345  
 k) odpisy majetku   625  625  
          
 Souhrn neinvesti čních náklad ů  4832 1979 22 6833  
          
          
          
   Základní škola měla celkovou ztrátu v hospodaření za rok 2002 389 tisíc Kč. 
 Důvodem byly nepřevedené prostředky z obce do fondu reprodukce ve výši odpisů.  
          
          
          
 Kontrola hospodaření školy byla provedena daňovým poradcem ing. Karlem Ondráškem. 
 Dále proběhla kontrola z OSSZ Prostějov.      
          
          
          
 V Brodku u Konice dne 31. 1. 2003      
          
          
          
          
          

          Václav Růžička 
            ředitel školy 


