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Už za pár dní, v pátek 25. ledna, 
proběhnou zápisy do prvních tříd 
základních škol. V současné 
době mají rodiče možnost 
vybrat si některou z devíti 
městem zřizovaných základ-
ních škol, z nichž některé 
se profilují jako sportovní, 
další kladou důraz na jazy-
kovou výuku, další třeba na 
informatiku. 

Současná kapacita našich 
školských zařízení mnohde převyšuje 
poptávku. Proto se rodiče nemusejí 
obávat problému s umístěním svých 

budoucích prvňáčků. Evidujeme 
téměř třicítku volných tříd v prostě-

jovských školách. V příštím 
školním roce počítáme s ote-
vřením 16 prvních tříd plus 
jedné speciální, což je o jednu 
první třídu méně než v letoš-
ním školním roce. S ohledem 

na volné prostory budeme proto 
hledat smysluplné využití těchto tříd 
především pro školské účely.

Blíží se zápisy do prvních tříd

Ing. Pavel Drmola,
místostarosta města Prostějova

Město Prostějov
Městský úřad v Prostějově, odbor školství a kultury

Zápis
žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2008/2009

se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání v plném znění

koná v pátek  25. ledna 2008 od 12.00 do 18.00 hodin.

Spádové obvody základních škol 
jsou obecně závaznou vyhláškou 
č. 16/2004, kterou se stanoví spádo-
vé obvody základních škol v územ-
ním obvodu města Prostějova, ve 
znění pozdějších předpisů, stanove-
ny takto:

I. OBVOD 
Sídliště Svobody

pro Základní školu a mateřskou školu 
Jana Železného Prostějov, Sídliště 
Svobody 24/79.

II. OBVOD

5. května, Aloise Fišárka, Aloise 
Krále, Anenská, Anglická, Antonína 
Slavíčka, Arbesovo nám., Atletic-
ká, Balbínova, Barákova, Belgická, 
Beskydská, Bezručovo nám., Blaho-
slavova, Bohumíra Dvorského, Bo-
humíra Šmerala, Bohuslava Martinů, 
Borová, Boženy Němcové, Brandlova, 
Bratří Čapků, Brněnská, Březinova, 
Budovcova, Bulharská, Cyrila Bou-
dy, Čechovická, Čechůvky, Česká, 
Českobratrská, Čs. armádního sbo-
ru, Čs. odboje, Daliborka, Dělnická, 
Demelova, Divišova, Dobrovského, 
Dolní, Domamyslická, Dr. Horáka,  
Dr. Uhra, Drozdovice, Družební, 
Družstevní, Duhová, Dukelská brá-
na, Dvořákova, Dykova, Edvarda 
Valenty, Elišky Krásnohorské, Emila 
Králíka, Erbenova, Esperantská, Fan-
derlíkova,  Filipcovo nám., Finská, 
Floriána Nováka, Floriánské nám., 
Foerstrova, Francouzská, Fügnerova, 
Gabriely Preisové,  Hacarova, Hanač-
ka, Habrová, Havlíčkova, Hlaváčkovo 
nám., Hliníky, Hloučelní, Holandská, 
Hradební, Hrázky, Husitská, Husovo 
nám., Hvězda, Hybešova, Chodská, 
Italská, Ivana Olbrachta, Jabloňová, J. 
B. Pecky, J. V. Myslbeka, Jana Kucha-
ře, Jana Olivetského, Jana Rokycany, 
Jana Švermy, Jana Zrzavého, Janáčko-
va, Jana Köhlera,  Jaroslava Kaštila, 
Jaroslava Křičky, Jaroslava Kučery, 
Jasanová, Jaselská, Jasmínová, Javo-
rová, Javoříčská, Ječmínkova, Ječná, 
Jezdecká, Jihoslovanská, Jiráskovo 
nám., Josefa Hory, Josefa Lady, Josefa 
Suka, Joštovo nám., Jungmannova, 
K rybníku, K. H. Kepky, Karafiátová, 
Karla Svolinského, Karlov, Karoliny 
Světlé, Kaštanová, Kazín, Knihařská, 
Kojetínská, Kolářovy sady, Kollárova, 
Komenského, Konečná, Kosířská, 
Kostelecká, Kostelní, Kotěrova, 
Kotkova, Koželuhova, Kpt. Nálepky, 
Kpt. O. Jaroše, Kralická, Kramářská, 
Krapkova, Krasická, Krásná, Krátká, 

Kravařova, Krokova, Křížkovského, 
Květná, Kyjevská, Letecká,  Libušin-
ka, Lidická, Lipová, Luční, Lutino-
vova, Lužická, Máchova, Majakov-
ského, Mánesova, Marie Majerové, 
Marie Pujmanové, Martinákova, 
Mathonova, Melantrichova, Mikoláše 
Alše, Milíčova, Mlýnská, Močidýlka, 
Mojmírova, Moravská, Mozartova, 
Na blatech, Na Brachlavě, Na hrázi, 
Na okraji, Na příhoně,  Na splávku, 
Na spojce,  Na vyhlídce, Na výsluní, 
nám. E. Husserla, nám. J. V. Sládka, 
nám. Odboje, nám. Padlých hrdinů, 
nám. Práce, nám. Spojenců, nám. 
Svatopluka Čecha, nám. T. G. Masa-
ryka, nám. U kalicha, Nerudova, Ne-
tušilova, Neumannovo nám., Norská, 
Obránců míru, Okružní, Olomoucká 
L 1 až 101 S 2 až 116, Olympijská, 
Oskara Nedbala, Otakara Ostrčila, 
Ovesná, Ovocná, Palackého, Paleč-
kova, Partyzánská, Pernštýnské nám., 
Pešinova, Petra Jilemnického, Petrské 
nám., Plumlovská, Pod Kosířem, Pod 
vinohrádkem, Pod Záhořím, Podě-
bradovo nám., Podjezd, Polišenského, 
Polská, Pražská, Prešovská, Průchod-
ní, Průchozí, Průmyslová, Předina, 
Přemyslovka, Příční, Přikrylovo 
nám., Puškinova, Raisova, Rejskova, 
Resslova, Riegrova, Rostislavova, 
Rozhonova, Rudolfa Těsnohlídka, 
Rumunská, Ruská, Růžová, Sádky, 
Sadová, sídl. E. Beneše, Sídl. Svo-
body, sídl. Svornosti, Skálovo nám., 
Sladkovského, Slezská, Slovenská, 
Slunečná, Smetanova,  Sokolovská, 
Sokolská, Spitznerova, Sportovní, 
Stanislava Manharda, Stanislava Su-
chardy, Strojnická, Stroupežnického, 
Studentská, Sušilova,  Svatoplukova, 
Šafaříkova, Šárka, Šerhovní, Šeříková, 
Šípková, Školní, Šlikova, Švabinské-
ho, Švýcarská, Šumavská, Tetín,  To-
vačovského, Tovární, Trávnická, Tr-
pinky, Třebízského, Tylova, Tyršova,  
U Spalovny, U spořitelny, U Stadionu, 
U sv. Anny, Újezd, Úprkova, Určická,  
V loučkách, V polích, V zahradách, 
Václava Špály, Václava Talicha, Valaš-
ská, Vápenice, Vasila Škracha, Vele-
slavínská, Vencovského, Višňová, Ví-
covská, Vítězslava Nezvala, Vítězslava 
Nováka, Vladimíra Ambrose, Vodní, 
Vojáčkovo nám., Vojtěcha Outraty, 
Vrahovická, Vrchlického, Vrlova, 
Waitova, Winklerova, Wolfova, Wol-
kerova,  Za drahou, Za humny, Za 
Místním nádražím, Za velodromem, 
Zahradní, Západní, Zátiší, Zborov, 
Zikmunda Wintra, Zlechovská, Že-
ranovská, Žešov, Žitná, Žižkovo nám.

pro Základní školu a mateřskou školu 
Prostějov, Palackého tř. 14

Základní školu a mateřskou školu 
Prostějov, Rejskova tř. 4

Základní školu a mateřskou školu 
Prostějov, Kollárova ul. 4

Základní školu Prostějov, ul. Vl. 
Majakovského 1

RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 2
Základní školu Prostějov, ul. Dr. 

Horáka 24
Základní školu Prostějov, ul. E. 

Valenty 52
Základní školu a mateřskou školu 

Prostějov, Melantrichova ul. 60.

Podrobnější pokyny o organizaci 
zápisu budou na jednotlivých základ-
ních školách.

UPOZORNĚNÍ

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče 
(jejich zákonní zástupci) a předloží 
tyto doklady:

1. Rodný list dítěte nebo výpis 
z matriky.

2. Občanský průkaz rodiče (zákon-
ného zástupce).

Na ZŠ budou přednostně zapsány 
a zařazeny děti s trvalým bydlištěm ve 
spádovém obvodu ZŠ.

Podle § 36 odst. 3) povinná školní 
docházka začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne šestého roku věku, po-
kud mu není povolen odklad; dítě, 
které dosáhne šestého roku věku 
v době od počátku školního roku 
do konce roku kalendářního, může 
být přijato k plnění povinné školní 
docházky již v tomto školním roce, 
je-li tělesně i duševně přiměřeně vy-
spělé a požádá-li o to jeho zákonný 
zástupce.

Pokud se nemohou rodiče s dětmi 
ve zdůvodněných případech dostavit 
ve stanovený den zápisu, mohou přijít 
individuálně po dohodě s ředitelem 
ZŠ  po tomto termínu, nejpozději 
však do 15. 2. 2008 do 12.00 hodin. 

V případě odvolání je možno toto 
podat ke KrÚ Olomouckého kraje, 
odbor školství, mládeže a tělovýcho-
vy, Jeremenkova ul. 40a.

Termín zápisu je stanoven po 
dohodě všech ředitelů a ředitelek zá-
kladních škol ve městě Prostějově.

PaedDr. František Říha,
vedoucí odboru školství a kultury 

Městského úřadu v Prostějově

ZŠ a MŠ Jana Železného 
Prostějov 

Jedná se o sídlištní školou pavilóno-
vého typu. Škola má svou školní jídel-
nu, k vybavení patří moderní atletický 
stadion, dvě tělocvičny, sauna, posilov-
na, tenisové kurty, moderní počítačové 
učebny a další odborné učebny. Od 
6. ročníku je možné navštěvovat spor-
tovní třídy atletiky. V současnosti má 
škola 533 žáků ve 21 třídách. Více na 
- www.svobody.webolomoucko.cz. 

Základní škola Prostějov, 
ul. Vl. Majakovského 1 

Úspěšně pracujeme s dětmi s vý-
vojovými poruchami učení, ale také 
s talentovanými, což dokazují výrazná 
umístění v různých soutěžích a olym-
piádách včetně krajských a národních 
kol. Klademe důraz na vzájemné pro-
pojení výuky a zájmového vzdělávání 
(26 kroužků, spolupráce s organizace-
mi). V současné době probíhá výstavba 
nových webových stránek, některé 
informace můžete najít na stránkách 
www.hvezdicka.ezin.cz.

Reálné gymnázium 
a základní škola města 

Prostějova, Studentská 2 

Základní škola je v současné době 
18-ti třídní. Škola disponuje i mnoha 
odbornými učebnami. Do areálu patří 
dvě tělocvičny a nově zrekonstruované 
školní hřiště. Do všech prostor školní 
budovy je zabezpečen bezbariérový pří-
stup.  Součástí školy je školní družina 
a školní jídelna (možnost výběru ze dvou 
jídel). Více na www.rg.prostejov.cz. 

 Den otevřených dveří - středa 23. 
ledna v době od 7.45 do 13.00 hodin.

ZŠ a MŠ Prostějov, 
Rejskova tř. 4

Škola nabízí kvalifi kovanou výuku 
angličtiny již od 1. třídy. Je zde dále vý-
běr ze široké škály zájmových kroužků 
s výtvarným, sportovním, hudebním, 
historickým a jiným zaměřením. Nad-
standardní je vybavení školy učebními 
pomůckami (interaktivní tabule, vizua-
lizéry, dataprojektory, videomikroskop 
atd.).Výuka dětí s poruchami učení 
(logopedie, biofeedback, dyslektické 
asistentky). Více na www.rejskova.we-
bolomoucko.cz. 

 
ZŠ a MŠ Palackého tř. 14 

Škola nabízí žákům 1. stupně rodin-
né prostředí v samostatných budovách 
ZŠ Skálovo nám. 5 a ZŠ Čechovice. 
Sportovní zaměření na volejbal a plavá-

ní. Široká škála volitelných předmětů - 
sportovní hry, výpočetní technika, kon-
verzace v cizích jazycích aj. Všechny 
předměty jsou vyučovány aprobovaně. 
Více informací na www.palacka.com.

ZŠ a MŠ Prostějov, 
Kollárova ul. 4

Škola se dlouhodobě profi luje smě-
rem k výpočetní technice. Učební plán 
počítá po jedné hodině informatiky 
v  ročnících I. stupně a po dvou ho-
dinách informatiky v ročnících II. 
stupně. Na I. stupni v každé třídě práce 
s interaktivní tabulí a na II. stupni vyu-
žití dvou počítačových učeben a dalších 
dvou učeben s dataprojektory, kde se 
využívají interaktivní učebnice nakla-
datelství Fraus. Více na www.zskol.cz.    

Základní škola Prostějov, 
ul. E. Valenty 

Škola je 18-ti třídní. Součástí je i vel-
ký sportovní areál. K dispozici je řada 
odborných učeben (fyzikální, chemic-
ká, zeměpisná, přírodopisná, jazykové 
učebny, počítačové učebny, učebna 
literatury apod.). Školní vzdělávací 
program je zaměřen na výuku jazyků, 
od 1. třídy angličtiny, od 6. třídy mož-
nost volby němčiny. Ve škole pracuje 
kroužek francouzštiny. Dětem nabí-
zíme bezplatně dvě desítky různých 
kroužků přímo v areálu školy. Více na 
http://zsval.pvskoly.cz.  

ZŠ a MŠ Melantrichova 60 

Profi lace školy vychází z bohatého 
sportovního zázemí školního komple-
xu. Od 4. ročníku je možné navštěvovat 
sportovní třídy se zaměřením na lední 
hokej, tenis a sportovní gymnastiku 
(spolupráce se sportovními kluby HK 
Jestřábi, TK Agrofert a TJ Pozemstav). 
V rámci mimoškolních aktivit mají 
žáci možnost zapojit se do široké na-
bídky zájmových kroužků  (sportovní, 
jazykové, výtvarné). Více na http:
//zsmelan.pvskoly.cz. 

ZŠ Prostějov, 
ul. Dr. Horáka 

Moderní škola (23 tříd). K dispozici 
je školní jídelna, bazén, dvě tělocvičny, 
dvě počítačové učebny, sportovní areál, 
hřiště s umělým povrchem, keramická 
dílna, odborné učebny. Dětem nabízí 
více než 30 kroužků i školní družinu. 
Je předpoklad, že od 1. 9. 2008 budou 
otevřeny tři první třídy. Jedna bude 
zaměřena na rozšířenou výuku plavá-
ní, ostatní dle zájmu dětí na hudební 
nebo výtvarnou výchovu. Více na 
http://zshor.pvskoly.cz.   

Přehled prostějovských 
základních škol 

Vážený pane starosto,
rád bych Vás touto cestou informoval 
o prezentaci Vašeho města na evrop-
ské úrovni v rámci třetího evropské-
ho setkání uživatelů modelu CAF 
- 3rd CAF User Event. Společnost 
EDUKOL, vzdělávací a poradenské 
sdružení s. r. o., realizuje projekt spo-
lufinancovaný z Evropského sociální-
ho fondu a rozpočtu České republiky 
zaměřený na zvyšování kvality práce 
městských úřadů pomocí modelu 
CAF (Common assessment fra-
mework - Společný hodnotící rámec) 
a na vzájemnou spolupráci těchto 
úřadů mezi sebou. Jak patrně víte, 
projekt je realizován v Olomouckém 

a Moravskoslezském kraji a Váš měst-
ský úřad je jedním z dvanácti úřadů, 
které se jej už více než rok účastní.

V říjnu roku 2007 jsme v Lisabonu 
prezentovali výsledky naší společné 
práce jako zástupci České republiky. 
Jednalo se o významnou záležitost 
evropského formátu, která se koná 
jednou za dva roky a která byla ofici-
ální akcí portugalského předsednictví 
v EU. V rámci našeho vystoupení byl 
účastníkům představen projekt, zapo-
jené úřady, výstupy a zkušenosti s re-
alizací projektu. Účastníky setkání byl 
oceňován zvolený přístup založený 
na otevřené spolupráci jednotlivých 
úřadů, která je metodicky doplňo-

vána a řízena externí společností.
   Rád bych tímto dopisem vyjádřil 
radost nad tím, že jsme byli vybrá-
ni s naším společným projektem 
jako jediní reprezentanti naší země 
a zároveň bych Vám chtěl poděkovat 
za účast Vašeho městského úřadu 
a aktivní přístup jeho pracovníků. 
Výsledky naší práce nejsou vždy patr-
né „na první pohled“, avšak jsem pře-
svědčen o tom, že napomáháme spo-
lečensky velmi prospěšným změnám. 
Věřím, že námi nastolená spolupráce 
bude mít příležitost pro další rozvoj 
i v budoucnu. 

S upřímným pozdravem
 Dr. Martin Štainer, jednatel

Prostějov se prezentoval na evropské úrovni 
Starosta města Prostějova Jan Tesař obdržel dopis následujícího znění:

Využití prostějovského 
zámku pro turistický ruch 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila zadání zpracování komplexní 
žádosti na záměr „Zámek Prostějov 
a jeho vyžití z hlediska cestovního ru-
chu“ včetně povinných i nepovinných 
příloh na základě nabídky fi rmě GPL 
– INVEST, s. r. o. v ceně 58 000 Kč. Žá-
dost bude předložena do Regionálního 
operačního programu Střední Morava.

Zdeněk Vychodil 
novým členem komise 

životního prostředí

Rada města Prostějova po projedná-
ní jmenovala Zdeňka Vychodila členem 
komise životního prostředí.

Současně vzala na vědomí informaci 
o jmenování Lenky Dobešové tajemnicí 
komise zastupitelstva města pro nákup 
uměleckých děl.

Rada města Prostějova na své schůzi 
dne 8. 1. 2008 mimo jiné projednala: 

Žádosti o veřejnou fi nanční podporu lze podávat 
nejpozději do konce února 2008

Rada města Prostějova na své 29. schůzi konané dne 8. ledna 2008 po projednání stanovila termín pro 
podání žádostí o veřejnou fi nanční podporu na letošní rok do konce února 2008.


