
Výroční zpráva o činnosti školy 
2003/2004 

 
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 
 4. Mateřská škola Brodek u Konice 
     plánovaná kapacita :          48 dětí 
 5. Školní jídelna mateřské školy Brodek u Konice 
     plánovaná kapacita :         48 dětí     
Škola byla zařazena do sítě škol dne 8.3.1996 
┌──────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ 
│Školní rok                    │  2002/2003 │  2003/2004 │ 
├──────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ 
│Počet t říd                    │    9       │    9       │ 
│Celkový po čet žák ů            │   206      │   197      │ 
│Počet žák ů na jednu t řídu     │   22,9     │   21,8     │ 
│Počet žák ů na u čitele         │   15,8     │   15,2     │ 
│Počet všech prac.celkem       │   23       │   23       │ 
│Počet ped. pracovník ů         │   13       │   13       │ 
└──────────────────────────────┴────────────┴────────────┘ 
 

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 196 
dětí, během školního roku počet vzrostl na 197. 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 třech 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 - jazyk německý výuka od čtvrtého ročníku,  
      výuka druhého cizího jazyka, angličtina-volitelný  předmět v sedmém až     
      devátém ročníku a zájmový kroužek angličtina ve dvou skupinách na prvním   
       stupni 

 b)   využití výpočetní techniky ve výuce - informatika, práce s počítačem,     
                  zájmový kroužek   

c)   sportovního  zaměření - výuka sportovních a pohybových aktivit v    
       nepovinném předmětu ve čtyřech skupinách  
                
 

 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  literárních a  výtvarných soutěžích na okresní  i  celostátní 
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, počítačový, angličtina, stolní tenis, 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 stupeň 
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 124 hodin a na druhém stupni 138 hodin. Z toho 18 hodin 
bylo nárůst dělením na skupiny a 13 hodin nárůst zavedením nepovinných předmětů. 

Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vychovatelky 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, lyžařský výcvik, školní výlety a školní akce 
(exkurze, přednášky, návštěvy divadelních představení) 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 │02/03 │03/04 │02/03 │ 03/04   │02/03 │03/04 │02/03 │03/04 │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 1.   │ 24  │  18  │      │         │  24  │ 18  │  0  │  0   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 2.   │ 22  │  23  │      │         │  22  │ 22  │  0  │  1   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 3.   │ 18  │  22  │      │         │  18  │ 22  │  0  │  0   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 4.   │ 26  │  18  │      │         │  26  │ 18  │  0  │  0   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 5.   │ 23  │  26  │  11  │    6    │  12  │ 19  │  0  │  1   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 6.   │ 29  │  22  │  10  │    7    │  18  │ 15  │  1  │  0   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 7.   │ 21  │  29  │   5  │    4    │  16  │ 25  │  0  │  0   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 8.   │ 18  │  21  │   5  │    6    │  12  │ 15  │  1  │  0   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 9.   │ 25  │  18  │   6  │    5    │  19  │ 12  │  0  │  1   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│celkem │ 206 │ 197  │  37  │   28    │ 167  │ 166 │  2  │  3   │ 
├──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 
│      │     │      │      │         │      │     │     │      │ 
└──────┴─────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴─────┴─────┴──────┘ 

 
Průměrný prospěch  I.stupeň 1,38 
    II.stupeň 1,91 
    škola  1,61 
 
 Snížený stupeň z chování 
┌─────────────────┬───────────────┬──────────────┐ 
│stupe ň z chování │ 2002/2003     │ 2003/2004    │ 
├─────────────────┼───────┬───────┼───────┬──────┤ 
│                 │ po čet │ proc. │ po čet │ proc. │ 
├─────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ 
│      2          │   3   │   1,4 │   1   │  1   │ 
├─────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ 
│      3          │   0   │   0   │   1   │  1   │ 
└─────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┘ 

 
 Celkový počet neomluvených hodin   Počet zameškaných hodin 
┌──────────────┬─────────────┐ 
│ 2002/2003    │ 2003/2004   │  9 618 
├──────────────┼─────────────┤ 
│      0       │      36     │ 
└──────────────┴─────────────┘ 
 



 
 
 

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.    2 hodiny 
NP Sborový zpěv                                 1 hodina 
NP Pohybové a sportovní aktivity  2 hodiny 
NP Výtvarné činnosti                                    2 hodiny 
NP Vedení domácnosti                                  1 hodina 
 
─────────────────────────────────────────── 

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  2 
D     2   2  2  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  31  31 
─────────────────────────────────────────── 

NP Náboženství    1 hodina 
NP Výpočetní technika   2 hodiny 
NP Cvičení z matematiky   1 hodina  
NP Cvičení z jazyka českého   1 hodina 
NP Pohybové a sportovní aktivity  3 hodiny 
 



Ve školním roce 2003/2004 ukončilo základní vzdělání 17 žáků, jeden žák splnil 
devět let povinné docházky, základní vzdělání však neukončil. Na střední školy a učební 
obory s maturitou bylo přijato 11 žáků. Čtyři žáci pátého ročníku byli přijati ke studiu 
na víceletá gymnázia. 

Během školního roku bylo rozhodnuto o integraci pěti žáků. Pro jednu žákyni 
byla zajištěna  individuální výuka ze zdravotních důvodů. 

Počet dětí byl na začátku 196. Během školního roku počet žáků vzrostl na 197. 
K zápisu do 1.ročníku se dostavilo 23 dětí, u 7 dětí bylo rozhodnuto o odkladu 

začátku školní docházky, zapsáno je 16 dětí. 
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, cvičení 
z matematiky, výtvarné činnosti, vedení domácnosti, 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. 
 

Část III. 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 
Ve školním roce 2003/2004 nebyla ne škole provedena inspekce ČŠI. 

 
 
  

Část IV. 
Údaje o pracovnících školy. 

 
 
Na škole  působí  23 pracovníků.  
Základní škola: 13 učitelů 
Školní družina:  2 vychovatelky 
Správní zam. :  1 školník (vykonává funkci topiče), 3 uklízečky, 3 kuchařky ŠJ 
    1 ekonomka  
Aprobovanost výuky na škole   2002/2003 - 78 %      2002/2003 - 81 %  
 
Na školu nastoupil jeden učitel, který zastupuje učitelku na mateřské dovolené. 
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  28 12/11 1,0  
2.  učitelka  uč.1.st.zást.řed. 1.-4.Hv 21 12/9 1,0 
3.  učitelka  uč.1.st.   1.-5.Vv 23 12/9 1,0 
4.  učitelka  uč.1.st.   1.-5.    4 12/3 1,0 
5.  učitelka  uč.1.st.   1.-5.  15 12/8 1,0 
6.  učitelka  uč.2.st.   R-Č-Hv 11 12/6 1,0 
7.  učitelka  uč.2.st.   N - Ov  1,5 12/2 1,0 
8.  učitelka  uč.2.st.   M-Vv  30 12/11 1,0 
9.  učitel  uč.2.st.VP  Př-Zzv  29 12/11 1,0 
10.učitel  uč.2.st.   Př-Ch  31 12/11 1,0  
11.učitelka  uč.1.st.   1.-.5.spec.ped.   3 12/3 1,0 
12.učitel  uč.2.st.   M-Z       32 12/12 1,0 
13.učitelka  uč.1.st.   1.- 5.   17 12/8 1,0 
 



1.vychovatelka vychovatelka ŠD   26 9/11 1,0 
2. vychovatelka vychovatelka ŠD     3 9/3 0,5 
 
1. školník  školník + topič    4/12 1,1 
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   9/11     0,7 
 
1. kuchařka  kuchařka     5/11 1,0 
2. kuchařka  kuchařka     4/10 1,0 
3. vedoucí ŠJ     vedoucí ŠJ + kuchařka   8/6 0,6 + 0,3 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků : 
  
Kouření a já PPP Prostějov Bilčáková 

Splývavé čtení 29401/2003-25-151 Buriánová 

Lyžařský kurz 32-433/2003-25-304 Kamená 

Splývavé čtení 29401/2003-25-151 Buriánová 

Angličtina JAME 32851/2001-25-204 Rů 

Poruchy učení v M 32-446/2003-25-317 Šustrová 

Výchova zdravý styl 31 471/2002-25-281 Bilčíková 

Příprava školy RVP 19887/2003-250108 Růžička 

Prevence patol.jevů PPP Prostějov Bilčáková 

Informační gramotnost     

správce sítě 19840-2003-25-66  Vyskočil 

školení Z 2003-56-416 Švecová 

školení Z 2003-56-416 Staffová 

školení Z 2003-56-416 Buriánová 

školení Z 2003-56-416 Šustrová 

školení Z 2003-56-416 Hála 

školení P 2003-56-88 Bilčáková 

školení P 2003-56-88 Havlenová 

 
Všechny vzdělávací akce, kterých se učitelé zúčastnili, byly akreditovány MŠMT 

 
 
 

Část V. 
Výkon státní správy 

 
Ředitel školy rozhodl o: 
 
odkladu zahájení školní docházky  7 
zařazení do školy a školních zařízení          19 
integraci      5 
individuální výuce    1 
Proti těmto rozhodnutím nebylo podáno odvolání. 
 
 
 
 
 
 
 



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  dosahuje 
pravidelně předních umístění v okrskových i oblastních hasičských soutěžích. Škola 
spolupracuje taktéž s TJ Jiskra, má s TJ uzavřenou smlouvu o propůjčení tělocvičny a 
podílí se na činnosti fotbalového kroužku. V rámci spolupráce se sborem pro občanské 
záležitosti jsou pravidelně organizovány besedy s rodiči dětí nastupujících do 1.třídy, 
kterých se účastní dětský lékař. 

Žákyně pěveckého kroužku z 6.,7., a 9. ročníku provedly kulturní vystoupení na 
setkání Masarykovy společnosti v Prostějově. 
V rámci školního preventivního programu škola uspořádala následující aktivity 
- beseda se zástupci policie ČR 
- mezinárodní soutěž Lidice 2003  
- školní projektový Den dopravní výchovy 1.-9.roč  
- literární soutěž  Požární ochrana očima dětí  
- soutěž Paragraf 11/55  
- Den dětí - návštěva VÚ Konice, hasičská a vyprošťovací technika,výcvik psů,zadržení  
   pachatele  
- dopravní soutěž  mladých cyklistů 
- beseda se členem policie ČR 8.-9.roč. občan a  právo,  prevence kriminality, šikany a 
   záškoláctví, lidská práva  
- zřízení školní schránky důvěry 
- beseda se zástupci hasičského záchranného sboru   ochrana člověka za mimořádných       
  situací (živelní pohroma,katastrofy, první pomoc) význam hasičského záchranného   
  sboru  
- školní olympiáda s názvem  Cvičí celá škola. 
- příprava a účast na sportovní soutěži o putovní pohár senátora R.Koláře 
  

Školní družina uspořádala dvě  besídky - vánoční a vystoupení dětí  věnované 
maminkám. Mikulášskou  nadílku zajistili žáci 8.ročníku. Žáci školy se podíleli na 
Tříkrálové sbírce, kterou pořádala konická Charita. 
Při škole byla otevřena dvě oddělení školní družiny.  

Škola je zapojena do projektu Školní mléko. 
 
Během školního roku byly na škole organizovány následující soutěže. 
 
Matematické soutěže:   
Matematický klokan 4.- 9.roč., Pythagoriáda 5.,6.,roč., Matematická olympiáda 5.roč. 
Soutěže v českém jazyce a literární: 
Požární ochrana očima dětí,  Vánoce , na které naše rodina nezapomene, Olympiáda v 
ČJ   
Soutěže  chemické,přírodovědné a fyzikální: 
Malá chemická olympiáda 8.roč., Zelená stezka – Zlatý list 
Výtvarné soutěže: 
Požární ochrana očima dětí,   Malujeme po síti – Můj nejlepší kamarád, Vitamíny na 
zahrádce, Lidice 2004, Paní Zima, Jak plamínek tančil  
Sportovní, dopravní a jiné soutěže: 
Dopravní soutěž mladých cyklistů, Olympiáda žáků prvních tříd, stolní tenis,   
O hanáckyho kohóta, Pohár Mc Donald's Cup - minikopaná, Cola Cup - kopaná,  
Drakiáda, Paragraf 11/55, putovní pohár senátora R.Koláře, vlastivědná soutěž  Znáte 
město Prostějov a jeho okolí?, O nejhezčího velikonočního beránka 
 



 
Významné výsledky a umístění s oceněním : 
 

 Požární ochrana očima dětí  
část literární: 
okresní kolo 
I. kategorie                     1.místo     Lukáš Hubený 3.tř. 
       3. místo    Monika Faltýnková  3.tř  
II.kategorie      .     1.místo     Lucie Francová 4.tř. 
                                       2.místo      Kateřina Šmídová 4.tř. 
III.kategorie         1.místo     Jana Hofmanová 7.tř. 
                                       3.místo      Martin Popelář 7.tř. 
IV. Kategorie                 1. místo     Miroslav Kadlec 8.tř. 
       2. místo     Michal Chlup  8.tř. 
       3. místo     David Burget 8.tř.  
oblastní kolo 
                                       2. místo     Lucie Francová 4.tř. 
                                       3. místo     Martin Popelář  7.tř. 
celostátní kolo                1. místo     Lucie Francová  4.tř. 
   
Malá chemická olympiáda 
okresní kolo      8.místo a čestné uznání Darina Francová 8tř. 
 
 
Dopravní soutěž mladých cyklistů  
okresní kolo 
I kategorie                     1. místo      Aneta Freharová 5.tř., Ivona Korčáková 5.tř.,                    
                                                          Pavel Hloušek 6.tř.,  Radim Liška 6.tř.   
II. kategorie                   3.místo       Petra Burgetová 7.tř., Eliška Koudelková 7.tř., 
                                                          David Burget 8.tř., Tomáš Franc 7.tř.   
krajské kolo            
žáci I.kategorie             5. místo      Aneta Freharová 5.tř., Ivona Korčáková 5.tř.,                    
                                                         Pavel Hloušek 6.tř.,  Radim Liška 6.tř.   
 
 
Mladý hasič  
mladší žáci :  Andrea Beláková, Kristýna Koudelková, Aneta Podhorná, Vendula  
                           Podhorná, Lenka Burgetová, Lucie Francová, Jan Jorda  
starší žáci :      Veronika Beláková, Tomáš Franc, Eliška Koudelková, Milan Burget,  
                           David Burget,  Marek Thon, Jiří Mlčoch 
obě družstva získala  1. místa s postupem do regionálního finále     
 
 
Vitamíny na zahrádce 
okresní kolo                    2.místo       Filip Koudelka 6.tč. 
 
celostátní kolo                 6. místo      Filip Koudelka 6.tř. 
                                        7.místo        Lucie Zemánková 6.tř. 
 
 
 
 
 
 



 
Malujeme po síti      
    
celostátní kolo          zvláštní ocenění     Lucie Zatloukalová 5.tř.,Lucie Zemánková 6.tř.,  
                                                                 Jan Pospíšil 6.tř., Miroslav Zapletal 6.tř. 
 
Paragraf 11/55  
 
okresní kolo                      4.místo         Michal Páleniček 9.tř., Marie Abrahamová 9.tř., 
                                                               Lucie Sárköziová 9.tř., David Burget 8.tř.,  
                                                               Miroslav Kadlec 8.tř.  

 
Olympiáda v českém jazyce 
okresní kolo                     4. místo         Darina Francová 8.tř.             
 
Olympiáda v německém jazyce 
okresní kolo                     6.místo          Darina Francová  8.tř., Radka Greplová   9.tř.   
 
Znáte město Prostějov a jeho okolí 
kategorie 3.třída               1.místo         Martina Burgetová, Kristýna Pejřová, Marek  
                                                              Schőlzl, Jakub Ošlejšek, Johana Pospíšilová, 
                                                              Lukáš Hubený, Dominik Hubený, Jan Mazánek 
kategorie 4.tř.                  1. místo         Kateřina Šmídová, Lukáš Polišenský, Jan Jorda,  
kategorie 5.tř.                  1. místo         Natálie Poulíková, Lucie Dostálová, Ivona      
                                                              Korčáková, Kristýna Schőlzlovvá 
  
Putovní pohár senátora Roberta Koláře 
okresní kolo 
mladší žáci                      2. místo 
 
Matematická olympiáda 
okresní kolo 
kategorie Z5                    3. místo          Roman Doseděl 5.tř        
 
Zelená stezka – Zlatý list 
okresní soutěž   
mladší žáci                      8. místo        Martin Ospalík 4.tř., Aneta Podhorná, 4.tř. Michal  
                                                             Mūller 5.tř., Filip Dostál 6.tř., Pavel Hloušek 6.tř.,  
                                                              Radim Liška 6.tř. 
starší žáci                        8. místo         Miroslav Kadlec 8.tř., David Burget 8.tř., Darina 
                                                             Francová 8.tř., Lucie Lišková 8.tř., 
                                                             Marie Abrahamová 9.tř., Lucie Sárköziová 9.tř.  
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena na pedagogické radě dne 27.6.2004 

  
 

 
                                                                   Václav Růžička   

                                                                  ředitel školy 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


