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Část I. 

Základní údaje o škole 

Název školy:  Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace  

Adresa školy:     Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 

Právní forma:  Příspěvková organizace 

IZO:   102807485 

RED_IZO:  600125891 

IČ:   46270949 

Ředitel školy:              Mgr. Jiří Půček  

Telefon, fax, e-mail: 544 221 113,  reditel@zsslavkov.cz 

Internet:  http://www.zsslavkov.cz 

ID datové schránky: i6bxgnx 

Pověřenec GDPR: Město Slavkov u Brna, IČ: 00292311, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 

Slavkov u Brna, kontaktní osoba: Mgr. Veronika Lstibůrková, e-mail: veroni-

ka@lstiburkova@meuslavkov.cz 

 

Zřizovatel:   Město Slavkov u Brna 

Adresa zřizovatele: Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna, 684 01 

Telefon, fax, e-mail: 544 121 101,  starosta@meuslavkov.cz 

Internet:  http://www.slavkov.cz 

 

Školní rok 

2019/2020 

Počet tříd 
Celkový 

počet žáků 

Počet žáků  

na jednu třídu 
celkem z toho 

spec. vyrovnávacích 

1. stupeň 9  0 0 209 23,22 

2. stupeň 8 0 0 196 24,50 

Celkem 17 0 0 405 23,82 

 

Školská rada byla zřízena dle §167, odst. 1 a 2 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, dne 21. 2. 2005 

RM Slavkov u Brna na její 44. schůzi. Školská rada má devět členů.   

 

Při ZŠ pracuje Spolek rodičů a přátel ZŠ Tyršova.   

 

 

V průběhu školního roku se podařilo vyměnit povrch hřiště s umělým povrchem, jižní stranu staré budovy 

vybavit žaluziemi a upravit vstupy do školy včetně jejich zabezpečení. 

MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 

Učebny  23 

Z toho odborné pracovny speciální (nejsou kme-

novou učebnou třídy) 

5 (počítačová učebna, učebna výtvarné výchovy, 

dílna, tělocvična a laboratoř) 

Okolí školy Víceúčelové hřiště s umělým travnatým povr-

chem, malé hřiště s umělým povrchem, školní 

pozemek, učebna v přírodě, školní zahrada 

Vybavení učebními pomůckami, učebnicemi a 

audiovizuální a výpočetní technikou 

Škola je vybavena vhodnými moderními pomůc-

kami a průběžně modernizována. Všechny učeb-

ny jsou vybaveny dataprojektory, celá škola je 

zasíťována a ve všech prostorách je možné vyu-

žívat internet (bezdrátová forma). 

mailto:reditel@zsslavkov.cz
http://www.zsslavkov.cz/
mailto:starosta@meuslavkov.cz
http://www.slavkov.cz/
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Část II 

Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy  

 

Název zvoleného vzdělávacího programu Zkráceně 

Školní vzdělávací program pro základní školy 2020 SVP ZV 2020 

Obor Kód 

Základní škola (9 let, denní) 7901C01 

 

Část III 

Údaje o pracovnících školy 

ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST, DLE ZÁKONA Č. 563/2004 SB. 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků na konci školního roku  30/26,13* 
 *) fyzický počet / přepočtený počet     

 Pozn. Z celkového počtu jsou tři asistenti pedagoga v první, čtvrté a šesté třídě. 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady stanovené zákonem. Pouze paní Marta 

Lažková, která vyučovala 3 hodiny výtvarné výchovy, nemá úplnou kvalifikaci.    
 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 2 1 

35-50 let 2 16 

nad 50 let 2 7 

Celkem 6 24 

 

SEZNAM  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Ředitel školy: Mgr. Jiří Půček  

Zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Vičar  

Učitelé: Mgr. Katka Nosková, Mgr. Monika Odehnalová, Mgr. Šárka Valnohová, Mgr. Nicol Stavělová, 

Mgr. Ivana Majárková, Mgr. Petra Janigová, Mgr. Marcela Neužilová, Mgr. Kateřina Stupková, Mgr. 

Hana Petrová, Mgr. Věra Dobešová, Mgr. Petr Zemánek, Mgr. Světlana Filipová, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. 

Petra Pitronová, Mgr. Lucie Hrňová,  Mgr. Lenka Půčková, Mgr. Radoslava Pflimpflová, Mgr. Hana 

Charvátová, Mgr. Eva Janková, Mg. Jiří Legner, Mgr. Petra Janíková, Mgr. Dominik Průdek. 

Asistenti pedagoga: Nikola Foitlová, Marta Lažková, Denisa Rozkopalová, Jitka Kubíčková, Mgr. Mi-

chaela Dufková 

  

Dne 25. 5. 2020 byl rozhodnutím RM Slavkov u Brna na základě výsledků konkurzu jmenován Mgr. Jiří 

Půček ředitelem školy. 
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SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 

 

Funkce Úvazek 

Ekonomka – účetní 1,0 

Školník 1,0 

Administrativní pracovnice 0,5 

Uklízečka 1,0 

Uklízečka 0,625 

Uklízečka 0,5 

Uklízečka 0,5 

 

SEZNAM  SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

Ekonomka - účetní: Jana Gecová  

Školník: Martin Opava  

Uklízečky: Lenka Šopíková, Marie Knotková, Zdena Minaříková, Hana Puppová 

Administrativní pracovnice: Barbora Holušová (nová pozice v průběhu školního roku) 
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Část IV. 

Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení na střední školy 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

16. dubna 2020 proběhl zápis do prvního ročníku školního roku 2020/2021 s distančním způsobem posí-

lání přihlášek k zápisu (koronavirová epidemie a opatření vlády). K zahájení povinné školní docházky na 

základní škole bylo přijato celkem 28 žáků. Z toho dva přestoupili až po přijetí na jinou školu. Jednomu 

z nových žáků povolil ředitel školy individuální vzdělávání.  

 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

Na konci školního roku 2019/2020 ukončilo povinnou školní docházku na ZŠ Tyršova celkem 48 žáků (z 

toho dva z osmého ročníku).  

 

Vycházející žáci Chlapci Dívky Celkem 

9. A 10 13 23 

9. B 9 14 23 

8. ročníky 1 1 2 

Vycházející celkem 20 28 48 
 

Ve školním roce 2019/2020 žáci naší školy projevili největší zájem o studium  na středních odborných 

školách zakončených maturitní zkouškou (23).  Na středních odborných učilištích zakončených učňov-

skými zkouškami se bude dále vzdělávat 13 žáků, 9 žáků bude studovat na všeobecných gymnáziích a 3 

žáci byli přijati na uměleckou školu. 

 

Úspěšnost přijetí žáků Počet % 

1. kolo - bez odvolání 37 77 

1. kolo - odvolání 6 13 

2. kolo 5 10 

Celkem 48 100 

 

Na víceletá gymnázia podalo přihlášku celkem pět žáků – všichni na osmiletá gymnázia, z toho byli při-

jati dva žáci. 
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Část V. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 

 

Ročník Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenání 
Prospělo Neprospělo Opakují 

  I. II. I. II. I. II.  

1. 40 (39) 39 40 0 0 0 0 0 

2. 53 52 52 1 0 0 1 1 

3.  47 44 45 3 2 0 0 0 

4. 29 24 24 5 5 0 0 0 

5. 40 34 35 6 5 0 0 0 

Celkem za I. stupeň 209 (208) 193 196 15 12 0 1 0 

6. 50 (49) 29 34 19 21 1 0 0 

7. 58  26 32 31 32 1 0 0 

8. 42 24 31 16 18 2 0 0 

9. 46 21 24 24 25 1 0 0 

Celkem za II. stupeň 196 (195) 100 114 90 82 5 0 0 

Celkem za školu 405 (403) 293 310 105 94 5 1 0 
 V závorce jsou uvedeny počty na konci prvního pololetí) 

SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ  

 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla žádnému žáku snížena známka z chování. 

 

ABSENCE 

 

 I. II. 

Celkový počet omluvených hodin ve škole  16782 5518 

Celkový počet neomluvených hodin ve škole  134 0 

Průměrný počet omluvených hodin na jednoho žáka 41,64 13,62 

Průměrný počet neomluvených hodin na jednoho žáka 0,33 0 

 

Školní docházka byla výrazně ovlivněna tím, že od 11. března 2020 byla školní docházka pouze dobro-

volná a absence se do konce června neevidovala.  

Vzdělávání v tomto období bylo na dobrovolné bázi. Škola reagovala zavedením distanční výuky, které 

se účastnilo 78% žáků. Vše bylo komunikováno a koordinováno prostřednictvím školního informačního 

systému Edupage. 

Od 11. května byla organizována ve škole příprava žáků na přijímací pohovory na střední škole. Žáci 

prvního stupně se do školy vrátili 25. května. Docházka byla opět dobrovolná. Škola se řídila metodický-

mi pokyny MŠMT. 
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Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2019/20 zajišťoval metodik primární prevence prevenci sociálně nežádoucích jevů, me-

todickou podporu učitelů v dané oblasti a krizovou intervenci. Průběžně během celého školního roku 

probíhaly konzultace s učiteli, žáky a rodiči.     

Průběžně probíhají preventivní programy v rámci vyučování ve všech ročnících. Ve třídě 8. A proběhl 

preventivní program na podporu třídního kolektivu ve spolupráci s PPP Vyškov.  

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, § 115 a  

zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, § 24 

 

Kromě samostudia se učitelé vzdělávali v následujících kurzech a vzdělávacích akcích: 

 

Datum Jméno Místo Školení 

29. 8. 2019 všichni zaměstnanci 

školy 

Slavkov u 

Brna 
Školení BOZP a PO, poskytování 1. pomoci 

28.-30.8.2019 Petra Janíková Olomouc Těloolomouc 

4.10.2019 Soňa Nakoukalová Brno Výuka předmětu volba povolání v základní 

škole 17.10.2019 Jiří Půček Zlín ČŠI - Regionální konference pro ředitele ZŠ a 

SŠ 17.10.2019 Zdeněk Vičar Zlín ČŠI - Regionální konference pro ředitele ZŠ a 

SŠ 20.11.2019 Hana Petrová Brno Didaktické hry a objevování ve vyučování v 

matematice 20.11.2019 Eva Janková Brno Motivate with PLAY 2019 

5.12.2019 Lenka Půčková Brno M-workshop (aktivity pro pedagogy matema-

tiky) 30.1.2020 Dominik Průdek Brno Deutschkurs für Fortgeschrittene 

3.2.2020 Jiří Půček Brno Pedagog a paragrafy ve škole 

3.2.2020 Jiří Půček Brno Rozvoj manažerských dovedností pro ředitele 

škol 4.– 7. 5. 2020 Petra Janigová Brno AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 

1. ročník 4.– 7. 5. 2020 Ivana Majárková Brno AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 

1. ročník 
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Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

AKCE ŠKOLY 

 

Výpis akcí školy byl ve školním roce 2019/2020 silně ovlivněn situací s epidemiologickou situací a ná-

slednými opatřeními včetně uzavření škol od 11. března 2020. 

 

Školní rok 2019/2020 zahájen  

V pondělí 2. září ožila škola příchodem žáků, kterých máme letos více než 400. Nejmenší žáčky v obou 

prvních třídách přivítal nejen pan ředitel Mgr. Jiří Půček, ale i paní místostarostka Mgr. Marie Jedličko-

vá. Společně prvňáčkům popřáli, aby se jim ve škole líbilo a učení je bavilo. Pak už se nejmladší školá-

kům a jejich doprovodu věnovaly paní učitelky. 

 

Zahájen projekt "ZŠ Tyršova Slavkov 63" 

Od 1.9.2019 probíhá dvouletý projekt z OPVVV II - výzva č.63 "ZŠ Tyršova Slavkov 63" - šablony pro 

ZŠ. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a podporu extraku-

rikulárních aktivit. 

Aktivity našeho projektu: 

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 

Realizace projektových dnů ve škole i mimo školu 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

Čtenářský klub 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

Celkové způsobilé výdaje 1 298 779,00 Kč. 

Klub zábavné logiky a deskových her navazuje na svou činnost v posledních dvou letech, protože byl 

součástí již minulého projektu z OP VVV.  

Čtenářský klub je novinkou. A proto nabízíme trochu vysvětlení. V týdnu budou vybraní pedagogové 

věnovat 90 minut klubu, ve kterém se děti budou zdokonalovat v čtenářské gramotnosti. Možností je i 

četba v anglickém jazyce (samozřejmě přiměřená věku). Vyučující může i pomoci s čtením a interpretací 

povinné četby. K dispozici bude i rozsáhlá školní knihovna.  

Tři pilíře činnosti čtenářského klubu:  

Žáci si přímo v klubu čtou knihy dle svého výběru (tzv. dílna čtení, cca 10 až 20 minut dle úrovně čtená-

řů).  

Žáci si doporučují knihy navzájem (součástí každého klubu je rozhovor o domácí četbě, případně o četbě 

v rámci klubu).  

Žáci odcházejí s knihou domů (tj. půjčí si ji z klubové knihovničky, případně pokračují v rozečtené kni-

ze).  

 

Žáci 6. ročníku navštívili městskou knihovnu. 

Po celou dobu školní docházky se snažíme v žácích rozvíjet kladný vztah ke knihám a k četbě. V naší 

škole máme malou školní knihovnu, kde si žáci mohou půjčit většinu knih z doporučené literatury a také 

si vybírat další knihy podle svého zájmu. Od letošního roku také mohou v naší škole mladší žáci navště-

vovat Čtenářský klub, kde se hravou formou seznamují s dalšími knihami i jejich autory. 

Pro žáky 6. ročníku, z nichž mnozí už jsou docela zkušenými čtenáři, pořádáme pravidelně exkurzi do 

slavkovské městské knihovny. Výjimkou nebyl ani letošní rok. Paní knihovnice nám opět vyšla vstříc a 

přijala nás ve svém království. Dětem nejprve vysvětlila, jak je knihovna uspořádaná, kde jaké knihy 

najdou i pravidla pro jejich půjčování. Pak už si žáci mohli celou knihovnu prohlédnout, podívat se na 

knihy, které je zaujaly, popřípadě se zeptat na to, co je zajímalo.  
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Mnozí z nich už do knihovny pravidelně chodí sami nebo se svými rodiči, někteří další byli množstvím 

zajímavých knížek a časopisů tak nadšeni, že se rozhodli si průkazku do knihovny také zařídit. Doufejme, 

že je prvotní nadšení neopustí a stanou se z nich pravidelní návštěvníci knihovny a milovníci tradičních 

knih, kterých v dnešní elektronizované době bohužel stále ubývá. 

Naše velké poděkování patří paní knihovnici Urbánkové za velmi vlídné a milé přijetí i za její čas, který 

nám věnovala. 

 

Turnaj v minikopané na ZŠ Tyršova 

Ve středu 25. září se na naší škole pořádalo okrskové kolo v minifotbalu. Turnaj byl určen pro nejstarší 

kategorii, tedy žáky osmých a devátých tříd. Celkově se jej účastnilo 5 základních škol. Hrálo se systé-

mem každý s každým.  

Náš tým ve složení Dominik Palásek, Ondřej Opletal, Robert Novák, Jaroslav Šauer, David Machek, Lu-

káš Pazderka, Milan Vojtek a Filip Charvát se hned na úvod utkal s městským rivalem ZŠ Komenského a 

rozešel se smírně 1:1, když branku vstřelil Robert Novák. Druhý zápas nám nevyšel úplně podle představ. 

Přišla totiž jediná porážka na turnaji 0:4 s ZŠ Otnice. Nicméně v dalším utkání jsme si spravili chuť vý-

hrou nad Křenovicemi 2:0. Skóre otevřel Ondřej Opletal a druhou branku přidal Robert Novák. V posled-

ním zápase by zajásal fanklub defenzivní kopané, protože jsme se turnajem rozloučili bezbrankovou 

plichtou se Šaraticemi.  

Naši hoši obsadili dobré 3. místo. Vítězem se staly Otnice před druhými Šaraticemi. Neoblíbenou bram-

borovou medaili získal soused z Komenského a na pátém místě se umístily Křenovice. 

 

Exkurze k Rudickému propadání 

Žáci 9. ročníku se 26. září vydali na exkurzi ,,Rudické propadání“, které se nachází severně od Brna, po-

blíž obcí Jedovnice a Rudice. 

Národní přírodní památka Rudické propadání je součástí CHKO Moravský kras. Jedovnický potok se zde 

propadá do 90 m hlubokého a přes 12 km dlouhého jeskynního systému, druhého nejdelšího v ČR. Jeho 

součástí je také největší podzemní vodopád v ČR (35 m), nejhlubší suchá propast (153 m) či Obří dóm. 

To vše žáci navštívili. Vyzkoušeli si i lezení v jeskyních, brodění řeky nebo hledání a roztloukání Rudic-

kých koulí (kulatých křemičitých útvarů), v kterých mohli jako překvapení nalézt dutinku vyplněnou 

krystalky či jinými minerály. Všechny informace se žáci dozvěděli během odborného výkladu od průvod-

ců z Lipky. Žákům se tato exkurze velmi líbila a těší se na další podobné akce. 

 

Nový povrch na víceúčelovém hřišti ZŠ Tyršova 

V úterý 8. října 2019 bylo předáno zpět do užívání školy víceúčelové hřiště v areálu Základní školy Tyr-

šova.  

Hřiště slouží žákům školy i veřejnosti již více než 10 let. Atletická dráha a související sektory jsou díky 

péči zaměstnanců školy a nastavenému režimu stále ve velmi dobrém stavu. Povrch hlavního hřiště 

ovšem díky velké vytíženosti byl již nevyhovující a bylo třeba jej nahradit. Finance na tento účel si škola 

zajistila našetřením prostřednictvím doplňkové činnosti (pronájmy hřiště a tělocvičny) a šetřením provoz-

ních prostředků.  

Na povrchu je nyní nový typ umělé trávy "Play Comfort", který zajistí lepší pohyb a větší bezpečnost 

sportovců. 

 

Třeťáci v Zooparku Vyškov 

Jaký je rozdíl mezi koněm a oslem? Čím se živí velbloud nebo klokan? A uveze poník těžký náklad? Na 

tyto a spoustu dalších otázek dostali žáci odpovědi ve vyškovském zooparku. V úterý 15. 10. 2019 se obě 

třetí třídy zúčastnily výukového programu vyškovského enviromentálního centra. Během dopoledního 

bloku se žáci pod vedením zkušených pracovnic místní zoo dozvěděli spoustu zajímavých informací o 

životě domácích zvířat, o stavbě jejich těla a užitku pro člověka. Nejvíce zajímavou částí byla pro děti 

možnost krmení některých druhů zvířat. Děti tak viděly zázemí zoo, kam se běžný návštěvník při prohlíd-

ce nepodívá. Dopolední program se dětem velmi líbil, odjížděly nadšené a se spoustou zážitků domů. 

Celá akce byla financovaná z projektu ZŠ Tyršova Slavkov 63. 
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Exkurze na zámku – barokní kultura 

V polovině října absolvovali žáci osmých ročníků exkurzi na slavkovském zámku na téma barokní umění. 

Zdejší historička, paní PhDr. Zichová nám nejprve vysvětlila, že baroko není jen umělecký sloh, ale ži-

votní styl, který zasáhl téměř všechny oblasti lidského života. Na nádvoří slavkovského zámku poukázala 

na charakteristické rysy barokní architektury, nahlédli jsme i do zámeckého parku, kde se kromě několika 

vodních ploch nacházela také v českých zemích ojedinělá dřevěná stavba malého altánu, a poté jsme se už 

vydali prohlédnout si některé místnosti zámku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o životě 

šlechty v 17. a 18. století, o tom, jak se oblékali i bavili, o vybavení místností, obdivovali jsme nádherné 

fresky a štuky a také množství obrazů, např. od známého barokního malíře P. P. Rubense. 

 

Exkurze v planetáriu 

Páté ročníky se neuvěřitelně těšily na čtvrtek 17. 10. 2019. Výlet do brněnského planetária zahájily pro-

hlídkou vědecké stezky, kde si mohly nasednout do vesmírného vozítka, tzv. planetárního roveru, a na-

hlédnout do spektroskopu, kaleidoskopu nebo astronomického dalekohledu. Největší úspěch měl u dětí 

3D skener, pomocí kterého se mohou přenášet informace o tvaru, prostoru a povrchu objektů, a gravitační 

siloměr, díky němuž si uvědomili různé gravitační zrychlení planet, tj. že tytéž předměty na jiné planetě 

mají odlišnou tíhu. Žáky též velmi zaujal model atmosféra na dotek – jakmile rozpohybovali kouli na 

modelu, zjistili, že se kapalina v rotující kouli chová podobně jako atmosféra na planetě. 

V úvodní části přednášky se děti pomocí zkušeného moderujícího zadívaly na hvězdnou oblohu  

a dozvěděly se něco více o nejnápadnějších souhvězdích a bájích, které se k nim vážou. V druhé části 

programu hvězdárny páťáci sledovali denní rutinu astronauta před vstupem do vesmírné rakety, během 

pobytu v ní i v průběhu vědecké mise na vesmírné stanici. V úžasně zpracovaném animovaném filmu 

pozorovali změny, které se v lidském těle odehrávají, a těžkosti, s nimiž se musejí astronauti vyrovnávat. 

Přesto to děti neodradilo od touhy dál pozorovat vesmír a stát se někdy v budoucnu též vesmírným cesto-

vatelem. 

 

Čtení pro prvňáčky - zapojení do MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna 

Jedná se o aktivity pro kolektivy žáků 1. ročníků s cílem podpory zájmu o knihu u nejmenších (budou-

cích) čtenářů. 

Úvodní seznámení s knihou proběhlo v prvních třídách 17. října 2019. Paní učitelky přivítaly pracovnice 

městské knihovny, které se žáčkům a budoucím čtenářům věnovaly.  

Dále bude naše prvňáčky čekat:  

• Společné plnění čtyř „čtenářských“ úkolů ve třídě během školního roku 2019/2020 (témata – zvířátka v 

knížkách, dobrodružství, pohádka, komiksy)  

• V průběhu školního roku budou pro pedagogy připraveny různé podpůrné aktivity 

• Závěrečná aktivita – pro třídu za úspěšné absolvování aktivit bude pro malé čtenáře připravena pohád-

ková cesta nebo setkání se spisovatelem či ilustrátorem 

 

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí 

Žáci 9. ročníků se v těchto dnech zamýšlejí nad výběrem střední školy pro další studium. Ve čtvrtek 24. 

října se zúčastnili veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí ve Vyškově. Mohli získat informace o více 

než 40 středních školách, komunikovali se zástupci jednotlivých škol a získávali od nich informace pod-

statné pro rozhodování o dalším studiu. Dále pak měli možnost prohlédnout si prostory SOŠ a SOU So-

chorova ve Vyškově a seznámit se s obory, které tato škola nabízí. 

Přejeme všem vycházejícím žákům šťastnou ruku při volbě školy a také úspěšné absolvování přijímacího 

řízení. 

 

Exkurze v Anthroposu 

V závěru dějepisného učiva o pravěku zařazujeme každoročně pro žáky šestých ročníků exkurzi v brněn-

ském Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea, který je svým obsahem a rozsahem naprosto 

unikátním výstavním prostorem ve střední Evropě. 

Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena třemi tematic-

kými celky: Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy a Paleolitické technologie. V druhé části 
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pak nalezneme aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka a počátků jeho kultury. Značnou pozornost 

dětí i dospělých přitahuje zejména 3,5 m vysoký model mamuta v životní velikosti s mládětem. 

Součástí stálých expozic jsou dioramata, trojrozměrné rekonstrukce člověka v reálných velikostech. Na 

těchto ukázkách jsou demonstrována nejdůležitější a nejzajímavější fakta spojená s konkrétním vývojo-

vým stupněm člověka. V rámci výkladu je popisováno životní prostředí a adaptace člověka na změny 

klimatických podmínek. Pozornost návštěvníků upoutá také rekonstrukce pravěkých obydlí i oděvu pra-

věkých lovců 

Žáci 6. A a 6. B prošli společně s lektorem celou expozici, během prohlídky se děti dozvěděly spoustu 

zajímavostí, kterými si doplnily své znalosti o pravěku z hodin dějepisu. 

 

Čtvrtý ročník na dopravním hřišti 

V pátek 25. 10. 2019 vyrazili žáci 4. ročníku v rámci výuky dopravní výchovy na dětské dopravní hřiště 

ve Vyškově. V učebně se nejprve zabývali teorií. Zopakovali si základní pravidla silničního provozu, 

povinnou výbavu jízdního kola a dopravní značky. Druhou část dopoledne strávili na silnicích hřiště a 

prakticky si vyzkoušeli různé dopravní situace. Na jaře se žáci zúčastní druhé části výuky, kde je bude 

čekat také test. Po jeho úspěšném absolvování obdrží řidičské oprávnění na kolo. 

 

Dušičky a Halloween 

V pátek 1. 10. 2019 se žáci 6. tříd zúčastnili výukového programu na téma Dušičky a Halloween v tradici 

a kultuře. Program nabízí brněnské biskupství v rámci vstupů do škol o křesťanských tématech. Paní lek-

torka, ředitelka KMŠ Karolínka Mgr. Hana Jarošová, srozumitelně a adekvátně k věku dětem vysvětlila 

původ, smysl i současné zvyky a symboly spojované s danými svátky. Vše měla výborně připravené, děti 

se zájmem naslouchaly a zapojovaly se do aktivit. 

 

Exkurze do elektráren. 

V úterý 5. 11. se žáci devátých tříd zúčastnili exkurze do informačních center a provozů dvou elektráren. 

Navštívili  přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice a jadernou elektrárnu Dukovany. 

V rámci mimoškolního projektu se žáci dozvěděli informace nejen o těchto energetických gigantech, ale 

také o jiných možnostech získání energie z přírodních zdrojů. Poznatky jsou využitelné mimo jiné v 

předmětech chemie a fyzika. 

 

Turnaj ve florbalu 

V pátek 8. listopadu zavítali naši mladší florbalisté do sousední haly ZŠ Komenského, kde se konalo 

okrskové kolo ve florbalu. Turnaj byl určen pro III. kategorii, čili pro žáky chodící do 6. a 7. třidy. Celko-

vě se účastnilo 6 základních škol. Týmy byly rozděleny do dvou skupin po třech a první dva týmy ze 

skupiny čekala baráž o postup do okresního kola. Poslední ze skupiny svedly souboj o konečné 5. místo.  

Naše družstvo ve složení Patrik Šaněk, Jiří Adam Dvořák, Vít Kudla, Tomáš Zahradník, Jan Fiala, Arnošt 

Urban, Jan Červinka, Šimon Přerovský, Jan Kuchta, Matěj Tůma se v prvním zápase utkalo s Gymnáziem 

a obchodní akademií Bučovice. Poločasové vedení 1:0 zásluhou Honzy Fiale nám nepovedeným vstupem 

do druhého poločasu otočily Bučovice skóre na 1:2. Drtivý tlak našich kluků ukončil srovnáním znovu 

Honza Fiala. Zápas tedy dopadl smírně 2:2. Ve druhém zápase jsme se postavili proti Otnicím. Ani tento-

krát jsme nezachytili úvod zápasu a brzy jsme prohrávali. Od té doby jsme převzali otěže zápasu a hnali 

se za vyrovnáním. I přes územní převahu a množství vytvořených šancí se nepodařilo srovnat skóre. V 

cestě stála branková konstrukce nebo výborně chytající brankář Otnic. Po konečném zúčtování jsme o 

skóre skončili na třetím místě ve skupině, takže nás čekal souboj o 5. místo. V něm jsme zdolali Branko-

vice v poměru 4:3, když se hattrickem blýsknul Honza Fiala, jednu branku přidal Tomáš Zahradník.  

S pěti góly zazářil Honza Fiala, který zcela jednoznačně patřil k nejlepším hráčům celého turnaje. Zbylou 

jednu branku vstřelil již výše zmiňovaný Tom Zahradník.  

 

Žáci z prvního stupně byli na slavkovské výstavě. 

V pátek 8. 11. 2019 se žáci 1. a 2. ročníku byli podívat na „Výstavu drobného zvířectva“, která se konala 

v „Hale chovatelů“ ve Slavkově u Brna. Děti si prohlédly různé druhy králíků, holubů, slepic, kohoutů, 

morčat a andulek, dokonce mohly vidět i cvičeného králíka, který uměl skákat přes překážky. Spousta 
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dětí by si takového malého „zvířecího“ kamaráda přála k Vánocům. Výstava se dětem líbila, pořadatelům 

děkujeme za pozvání. 

 

Barevná chemie 

Ve středu 13. 11. 2019 proběhl projektový den mimo školu. Tentokrát zavítali žáci osmého ročníku do 

brněnského VIDA centra. Společně absolvovali program nazvaný "Barevná chemie", který vhodně dopl-

nil školní výuku. Žáci zhlédli zajímavá videa a pozorovali průběh některých chemických reakcí. Přínosem 

a dobrou zkušeností byla možnost si také prakticky různé pokusy vyzkoušet.  

 

Výchovná beseda v předmětu Výchova pro zdraví. 

Každoročně přijíždí na Základní školu Tyršova ve Slavkově u Brna ambasadoři Všeobecné zdravotní 

pojišťovny ČR. Jedná se o handicapované osoby, které skončily na invalidním vozíku v mladém věku. 

Nejčastější příčinou úrazu bývá nepozornost, přeceňování sil nebo nešťastná náhoda. Ambasadoři vždy 

otevřeně pohovoří o konkrétní příčině svého úrazu a o životě na vozíku. Zároveň ale ukazují na vlastních 

příkladech, že ani v takové situaci život nekončí. Je třeba dál žít aktivním způsobem, především po strán-

ce sportovní. Všichni ambasadoři se totiž věnují sportům, které jim jejich tělesné postižení dovolí. Beseda 

žáky vždy velmi zaujme a aktivně se do ní zapojují, mají možnost zeptat se na cokoliv v souvislosti s 

danou situací. 

Hlavním smyslem a myšlenkou celého projektu je vést děti k tomu, aby přistupovaly zodpovědně ke 

všem činnostem, které provádějí. Aby nepřeceňovaly svoje síly a schopnosti, ať se jedná o sport, zábavu 

nebo pracovní aktivitu. 

Projekt je velmi vhodným doplňkem učiva sedmých ročníků ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdra-

ví. 

 

Sedmáci na anglickém divadle 

V pátek 15. 11. 2019 se obě sedmé třídy vypravily do Vyškova zhlédnout divadelní představení v anglic-

kém jazyce. Brněnské Domino Theater+Domino Project zahráli bláznivou rodinnou komedii Family Tra-

in na motivy knihy Táta v sukních. Celé představení bylo uzpůsobené jazykové úrovni žáků, kteří si svou 

angličtinu měli možnost procvičit mimo školní lavice.  

 

Prvňáci zachránili princeznu 

Čtvrtek 14. listopadu byl pro děti z prvních tříd v ZŠ Tyršova slavnostním dnem, na který se dlouho a 

nedočkavě těšily. V tento den totiž dostaly svou první knihu, kterou si samy umí přečíst, a to Slabikář. 

Získat jej ale nebylo vůbec snadné. Byl totiž odměnou za záchranu zakleté princezny ze čtenářského krá-

lovství. Aby princeznu vysvobodili, museli malí zachránci splnit pět náročných úkolů, které souvisely se 

čtením, a tím získat pět kouzelných klíčů od její komnaty. Všichni prvňáčci s nadšením splnili všechny 

úkoly, a tak měli nárok na odměnu ve formě Slabikáře, kterou jim předaly paní královny (paní učitelky). 

 

Školní přebor v piškvorkách 

V pondělí 25. 11. 2019 se opět uskutečnil pro žáky 2. stupně turnaj v piškvorkách. Na zúčastněné čekal 

nejdříve souboj ve skupinách, kde si zahrál každý s každým. Do finále se probojoval nejlepší z každé 

skupiny. Nakonec zvítězila Alžběta Šujanová z 9. A, která za sebou zanechala Martina Jelínka z 8. A na 

druhém místě a Dominika Šemoru na místě třetím. Soutěžícím patří nejen poděkování za účast, ale i malá 

odměna. 

 

Návštěva Úřadu práce ve Vyškově 

Žáci devátého ročníku navštívili ve dnech 20. a 27. listopadu informační a poradenské středisko Úřadu 

práce ve Vyškově. Získali další cenné informace k profesní orientaci  a k výběru střední školy.  Měli také 

možnost ověřit si svou připravenost na přijímací zkoušky při řešení testu studijních předpokladů. Nyní je 

už čeká jen poslední a nejdůležitější krok – výběr střední školy a podání přihlášek ke studiu. 
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Keramická dílna - vzorná spolupráce s DDM ve Slavkově. 

Práci s keramickou hlínou si měli možnost vyzkoušet žáci  ze druhých a třetích ročníků.  V průběhu prv-

ního prosincového týdne navštívily děti  keramickou dílnu v DDM Slavkov.  Zde si pod vedením vycho-

vatelek vyrobily krásnou vánoční dekoraci v podobě hvězdy. Pro některé děti to bylo vůbec první sezná-

mení s hlínou a glazurou. Vyzkoušely si, nejen jak se s tímto materiálem pracuje, ale také se dozvěděly, 

jak se dál výrobek suší a vypaluje v keramické peci. Tvoření v příjemné předvánoční atmosféře se dětem 

moc líbilo a už teď se těší na hotové výrobky. Touto cestou bychom rády poděkovaly vychovatelkám z 

DDM za perfektní organizaci a průběh celé akce. 

 

Mikuláš a spol. ve škole. 

Ve čtvrtek 5. prosince k nám zavítala návštěva v podobě svatého Mikuláše, krásných andělů a hrozivých 

čertů. Děti z prvního stupně už netrpělivě očekávaly bušení na dveře a příchod těchto bytostí. Nejprve 

Mikuláš přečetl ze zlaté knihy jména těch, kteří trochu zlobili, a ti pak čertíkům museli slíbit, že se polep-

ší. Potom andělé nadělili každému malou sladkost a děti na oplátku přednesly básničku nebo zazpívaly 

písničku. Na závěr všechny děti slíbily, že budou po celý rok hodné. 

 

Perníčky ze zámku - akce na slavkovském zámku. 

Mladší: 

V pátek 6. 12. absolvovali naši prvňáčci na slavkovském zámku Tvořivou dílničku. Její náplní bylo zdo-

bení již upečených  perníčků, odvážnější děti si mohly samy vyválet těsto a svůj vlastní perník si upéct. 

Děti měly k dispozici také omalovánky a z připraveného materiálu měly možnost vyrobit si čerta z papíru. 

Předvánoční atmosféru podtrhla zvuková kulisa nádherných českých koled. Na zámku jsme si tak příjem-

ně zpestřili  adventní čas a čekání na Vánoce. 

Starší: 

V pondělí 9. 12. nás čekalo milé překvapení v hodině výtvarné výchovy. Tentokrát jsme netvořily nic ve 

škole, ale vydaly jsme se do zámku. Tam nás „zámecká paní“ zavedla do kuchyňky, kde jsme se pustily 

do práce. Z perníkového těsta jsme vykrajovaly vločky, srdíčka, rybičky, domečky a za chvíli byl první 

plech upečený. Nadšeně jsme se pustily do zdobení voňavých perníčků. Bylo to super! Adventní výtvarka 

na zámku rychle utekla, hned jsme si smlsly na prvním vánočním cukroví. (dívky z Tyršovky) 

 

Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček. 

Z dopisu organizátorů soutěže. 

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, vážené paní učitelky, 

 v letošní soutěži O nejkrásnější vánoční stromeček hlasovalo neskutečných 1111 osob! 

Všem vedoucím učitelkám a jejich žákům velice děkujeme za spolupráci, každým rokem jsou stromečky 

krásnější a nápaditější. 

Zde výsledky: 

1. místo Integrovaná škola 198 hlasů 

2. místo  Základní škola Tyršova 182 hlasů 

3. místo družina ZŠ Komenského, působící na ZŠ Tyršova 165 hlasů 

dále v pořadí: Mateřská škola Zvídálek, Základní umělecká škola, družina při KC Korálky, Monty klub, 

LK Pampeliška, Dům dětí a mládeže. 

 Pořadatelé. 

 

Předvánoční výlety do Vídně 

Ve středu 11. 12. žáci osmého ročníku navštívili vánoční Vídeň. Paní průvodkyně nám zajistila moc pěk-

ný program. Podívali jsme se do nákupního centra G3 a na vánoční trhy. Prohlédli jsme si vídeňskou kle-

notnici a areál zámku Schönbrunn. V centru města jsme zhlédli Hofburg, katedrálu sv. Štěpána, Národní 

operu, radnici a Národní umělecké a přírodovědné muzeum. Všichni, žáci i učitelé, jsme odjížděli velmi 

spokojeni. 
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V úterý 17. 12. navštívili hlavní město Rakouska žáci IX. B. Tento zájezd byl trošku jiný, protože cesto-

vali vlakem. Spolu s pedagogickým doprovodem prošli vánočně vyzdobené město našich sousedů, pro-

hlédli si významné památky a spokojeni se večer vrátili domů.   

 

Hrátky s čertem - divadelní představení pro žáky školy. 

Hrátky s čertem. To byl název pohádky, kterou navštívili žáci 1. - 4. tříd v posledním předvánočním týd-

nu. Příběh, který napsal Jan Drda, známe hlavně díky televizní adaptaci. Ani v podání slavkovských 

ochotníků nechyběl Martin Kabát, princezna Dišperanda, Káča a další známé postavy. V některých rolích 

jsme mohli poznat i žáky naší školy. Přestože pohádka trvala skoro dvě hodiny, dokázali herci svými 

skvělými výkony děti zaujmout až do samého konce. Děkujeme a už teď se těšíme na příští představení.  

 

Vánoce s Tyršovkou 

K pohodě a klidu vánočních dní přispěli ve čtvrtek odpoledne také žáci naší školy se svými učiteli, kteří 

připravili pro rodiče a přátele školy letošní vánoční akademii. Zájem diváků byl velký, a tak téměř nesta-

čily prostory hlavního sálu KC Bonaparte. 

Děti prvního stupně zazpívaly vánoční písně a písně z pohádek. Střídala se tradiční i moderní taneční 

vystoupení. Příjemně překvapily dívky osmého ročníku zpívající a hrající na ukulele písničky s vánoční 

tematikou. Na závěr programu "zatančili" učitelé a za všechny pracovníky školy popřál všem přítomným 

klidné svátky a úspěšný nový rok ředitel školy.  

 

Vánoční filmové představení - Po strništi bos 

Poslední týden školy před vánocemi byl mimo jiné zasvěcen i kultuře. Zatímco první až čtvrtý ročník 

navštívil divadelní představení již v úterý, tak v pátek se žáci všech ostatních ročníků zúčastnili promítání 

českého filmu "Po strništi bos". 

 

Školní florbalový turnaj 

Dne 20. 12. se uskutečnil na naší škole třetí ročník Vánočního florbalového turnaje. Soubojů se účastnily 

týmy druhého stupně ZŠ. Tentokrát se konaly vlastně turnaje dva - pro mladší (šestý a sedmý ročník) a 

pro starší (osmý a devátý ročník). Všechny zápasy se obešly bez komplikací a celý turnaj proběhl hladce. 

Vítězem mladší kategorie se stal tým 7. B. Nejlepším střelcem J. Fiala (23 branek). Nejlepším gólmanem 

P. Šaněk. 

Ve starší kategorii obsadila první příčku 8. B. Nejlepším střelcem byl F. Charvát se šesti brankami. Nej-

lepší brankáři byli vyhlášení dva: O. Opletal a T. Kubíček. 

 

Lyžařský výcvikový kurz 2020 

V prvním lednovém týdnu se žáci sedmých ročníků ze Základní školy Tyršova zúčastnili tradičního ly-

žařského výcvikového kurzu. Tentokrát jela velmi početná skupina sedmáků (54 žáků).  

Výcvik již druhým rokem probíhal ve Skiareálu U Pekina – Zlaté Hory. Účastníci kurzu byli ubytováni ve 

stejnojmenném hotelu, který je v těsné blízkosti sjezdovky.  

Přestože letošní přírodní podmínky nejsou pro zimní sporty ideální, probíhal kurz dle programu v plném 

rozsahu na kvalitně upravené sjezdovce s technickým sněhem. Všichni žáci zvládli pod vedením svých 

instruktorů výcvik na jedničku. Vzhledem k ubytovacím podmínkám i vhodnosti sjezdovky pro konání 

LVK byl v daném areálu dohodnut termín i pro budoucí žáky sedmého ročníku. 

 

Dějepisná olympiáda - úspěch v okresním kole 

Dějepisná olympiáda  je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis  a organizovaná jako 

cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. roč-

níků základních škol a 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií.  

Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tema-

tické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Téma letošního roč-

níku zní: „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)". Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží a organizu-

je se ve čtyřech kolech - školní, okresní, krajské a celostátní.  

Naši školu v okresní kole ve Vyškově letos reprezentovali žáci ze třídy 9. B.  Oba byli úspěšnými řešiteli: 
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 Matěj Frank se umístil na 2. místě (za ním zůstali i žáci z gymnázií). Radim Hořínek obsadil 12. místo. 

 

Školní kolo Zeměpisné olympiády 

V pátek 17. 1. 2020 si žáci naší školy mohli opět poměřit své zeměpisné znalosti. Dvacet soutěžících ze 

šestých až devátých tříd se zapojilo do školního kola Zeměpisné olympiády.  Její náplní byla práce s atla-

sem a test geografických znalostí. Ve třech kategoriích si soutěžící prověřili své schopnosti vyhledávat 

geografické informace, znalosti o přírodě i lidské společnosti. Nejúspěšnějším řešitelem v kategorii A se 

stal žák 6. B Ondřej Prokeš, druhé místo patří Pavlíně Járová žákyně 6. A. V kategorii B se na první příč-

ce umístil loňský účastník krajského kolo Zeměpisné olympiády Tomáš Prokeš ze 7. A, který úspěšně 

vyřešil 83 % úkolů a stal se tak nejlepším řešitelem celé naší olympiády. Na druhém místě, v těsném zá-

věsu, se umístil Vít Kudla ze 7. B. V kategorii C, která je určena pro žáky osmých a devátých tříd, se lépe 

vedlo těm mladším. Vítězem se stal Ondřej Opletal z 8. B. Druhé místo pak náleží Filipu Charvátovi tak-

též z 8. B.  

 

27. školní ples ZŠ Tyršova 

V sobotu 25. 1. 2020 se konal již 27. ples ZŠ Tyršova. Slavnostně ho tradiční polonézou zahájili žáci 8. a 

9. ročníku. Poté se již plesová zábava rozjela naplno. K tanci i poslechu hrála vyškovská skupina Pano-

rama a taneční parket se brzy zaplnil do posledního místečka. Návštěvníky plesu kromě dobré hudby 

potěšila jistě i bohatá tombola. Šťastní výherci si tak mohli domů odnést např. televizi, mobilní telefon, 

robotický vysavač, poukaz na zájezd nebo třeba sadu kvalitního vína. Avšak ani ti, kteří tentokrát neměli 

šťastnou ruku a nic nevyhráli, jistě nelitovali, že na ples přišli. 

Poděkování patří všem sponzorům a dárcům, kteří přispěli do tomboly, rodičům a členům Spolku rodičů 

a přátel ZŠ Tyršova za pomoc při přípravě plesu, Mgr. Haně Charvátové, která s našimi žáky polonézu 

nacvičila, i taneční skupině N-JOY za jejich vystoupení. 

 

Pythagoriáda 

V úterý 28. ledna se 54 žáků 5. až 8. ročníku naší školy zúčastnilo základního kola matematické soutěže 

Pythagoriáda, ve které během 60 minut řešili 15 úloh. Nejúspěšnějšími byli Eliška Šemorová (VIII. B), 

Lukáš Bok (VIII. A), Šimon Přerovský (VII. B) a Miroslav Novotný (VI. B). Nejlepší řešitelé z druhého 

stupně budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 25. března ve Vyškově. V pá-

tém ročníku dosáhli nejlepšího výsledku Rozálie Maleňáková, Dominika Kotolanová, Barbora Blažková 

(všechny z 5. A) a Adéla Pavézková (5. B). 

 

Tradiční soutěž v anglické konverzaci. 

V úterý 28. ledna 2020 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Letos poprvé se soutěžilo ve 

dvou kategoriích. V první části olympiády na žáky osmých a devátých tříd čekal poslech na úrovni B1 

podle evropského referenčního rámce a gramatický test. Šest nejlepších postoupilo do klání, které prově-

řilo jejich komunikační schopnosti. Žáci vybírali z deseti témat. Vítězkou se stala žákyně 9. B Viktorie 

Obořilová, která bravurně pohovořila na téma Fashion and Clothes. Druhá kategorie, určena pro žáky 

sedmých tříd, měla podobný průběh. Poslech byl připraven na úrovni A2, následoval test a konverzace. 

Ze čtyř soutěžících se nejlépe vedlo Šimonu Přerovskému ze 7. B, který si vylosoval téma My house, My 

room.  

 

Mohyla míru - dějepisná exkurze pro žáky 8. ročníku. 

V osmém ročníku se žáci v rámci učiva dějepisu seznámí také s průběhem významné bitvy, tradičně na-

zývané „bitva tří císařů“, která se odehrála nedaleko Slavkova u Brna. Spojenecká vojska, tj. rakouská 

armáda císaře Františka II. a armáda ruská cara Alexandra I., se zde střetla s vojáky francouzského císaře 

Napoleona I. 

Vzpomínkové akce na tuto událost se konají v našem městě a jeho okolí tradičně počátkem prosince. 

Všichni žáci vědí, že v tu dobu bude ohňostroj, jarmark, pochod vojáků……O vlastním průběhu bitvy 

vědí poměrně málo a památník Mohyla míru většinou navštíví právě až během školní exkurze. Teprve 

zde, v samotném památníku a v muzeu si mnozí uvědomí, že tisíce mrtvých, kteří zůstali ležet na slav-

kovském bojišti, byli strašlivou bilancí bitvy, kterou Napoleon navždy spojoval se svým úspěchem a slá-
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vou.  

Proto jsme s žáky 8. ročníku letos opět podobně jako v minulých letech Mohylu míru navštívili.  

 

Projektový den s fyzikou 

Mladší žáky při vyslovení slova fyzika čí chemie často přepadají obavy z něčeho neznámého, složitého a 

jistě velmi těžkého k pochopení. Proto jsme ve spolupráci s vedoucí vyškovské hvězdárny Mgr. Patáko-

vou zařadili do výuky jednoduché a snadno proveditelné přírodovědné pokusy. Ty dětem některé jevy 

přiblížily, pomohly jim jasně se o pozorovaných jevech vyjadřovat a diskutovat o nich. Dokázaly existen-

ci vzduchu, zjistily možnosti šíření světla v různých podmínkách i to, že všechny barvy světa lze namí-

chat ze tří základních apod.  

Pojmy světelné spektrum, čočka, podmínky hoření, lom světla a jiné už dětem nebudou zcela cizí. Dou-

fáme, že jsme podpořili jejich zájem o přírodní vědy a techniku. 

Jak se žáci pátých tříd seznámili s některými fyzikálními a chemickými jevy v rámci projektového dne se 

můžete podívat na následujících fotografiích. …. 

 

Poezie stále živá - školní kolo recitační soutěže. 

Valentýnský den, 14. 2. 2020, patřil na Tyršovce školnímu kolu recitační soutěže, jehož se zúčastnilo 21 

nadšených recitátorů ze čtvrté třídy a z obou tříd pátých. Za nadšeného potlesku podporujících spolužáků 

prokázali žáci svůj talent, dobrou paměť, kvalitní výslovnost a zvučný přednes a nezalekli se posuzující 

poroty v podobě třídních učitelek. Bylo velmi obtížné vybrat nejlepší přednášející, ale nakonec postupují 

do okresního kola recitační soutěže, které se uskuteční dne 4. 3. 2020 v Domě dětí ve Vyškově, Tereza 

Vyšehradská z V. B a Natálie Marková z V. A.  

 

Okresní kolo soutěže v anglické konverzaci 

Ve čtvrtek 13. února proběhlo ve Vyškově okresní kolo Soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. Letos 

poprvé jsme do soutěže vyslali i zástupce mladší kategorie Šimona Přerovského ze 7. B, který skončil na 

pěkném devátém místě. Lépe se vedlo žákyni 9. B, Viktorii Obořilové, která ve starší kategorii dosáhla na 

pomyslnou bramborovou příčku. Čtvrté místo je velkým úspěchem. Oběma žákům patří dík za vzornou 

reprezentaci školy. 

 

První pomoc - praktický výchovný a vzdělávací program pro školáky se zdravotní tématikou. 

Jak se zachovat, pokud je někdo druhý v ohrožení života? Jak správně poskytnout pomoc? O tomto důle-

žitém tématu si povídali žáci třetích a osmých ročníků v rámci hodin ČaS a Přírodopisu. Učivo pak bylo 

doplněno zajímavou besedou se studentkou medicíny, pod jejímž odborným vedením si mohly děti vy-

zkoušet např. resuscitaci na figuríně. Praktický nácvik doplnila i o další důležité informace týkající se 

chování v krizových situacích. Její výklad děti zaujal, a tak doufáme, že získané zkušenosti a vědomosti si 

odnesou s sebou do života. Tímto bychom chtěli poděkovat za milý a vstřícný přístup slečně Ž. Lažkové. 

 

Okresní kolo Zeměpisné olympiády  

V úterý 25. 2. 2020 a ve středu 26. 2. 2020 se ve Vyškově konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Do 

boje jsme vyslali zástupce všech tří kategorií. Obsahem olympiády byla práce s mapou, tematicky zamě-

řený test geografických znalostí a praktická část. Naši žáci se mezi zástupci základních škol a gymnázií 

neztratili. Nejlépe se vedlo již tradičnímu účastníkovi okresního kola Zeměpisné olympiády Ondrovi 

Opletalovi z 8. B, který se umístil na krásném čtvrtém místě. Také druhý zástupce kategorie osmých a 

devátých tříd, Filip Charvát z 8. B, podal pěkný výkon a skončil dvanáctý. Stejné příčky dosáhl i Vít 

Kudla ze 7. B v kategorii sedmých tříd. O něco lépe se vedlo Tomovi Prokešovi ze 7. A, který se umístil 

na pěkném osmém místě. V kategorii šestých tříd soutěžili v barvách Tyršovky také dva žáci – Pavlína 

Járová z 6. A a Ondřej Prokeš z 6. B. Lépe se dařilo Pavlíně, která skončila na desátém místě. Všem žá-

kům patří velké díky nejen za vzornou reprezentaci školy, ale i za čas věnovaný přípravě na soutěž. 

 

Válka s kilogramy - beseda pro dívky o správné výživě. 

V úterý 25. 2. 2020 proběhla na naší škole přednáška pro dívky osmých ročníků s názvem „Válka s kilo-

gramy“. Studentka z Olomouce – Magdaléna Krátká zaujala poutavým vyprávěním založeném na vlastní 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

ŠKOLNÍ ROK: 2019 – 2020 

Strana 18 (celkem 24) 

životní zkušenosti s poruchami příjmu potravy. Děvčata se tak dozvěděla nejen to, jak je těžké bojovat s 

těmito zákeřnými onemocněními, ale také měla možnost diskutovat o způsobech prevence a hledání řeše-

ní či pomoci v případě složitých životních situací, které mohou být pro tyto nemoci spouštěcím mecha-

nismem. 

 

Polytechnická soutěž „Stavíme dům“ 

V pátek 28. února 2020 se v prostorách školních dílen ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna uskutečnila poly-

technická soutěž „Stavíme dům“, ve které tříčlenná družstva žáků 7. a 8. ročníku měla za úkol nejprve 

postavit model dřevěné roubenky a potom podle schématu zapojit určené elektrické obvody. Účastníci 

akce museli zapojit pojistky, elektrický bzučák, elektrickou zásuvku, vypínač a schodišťový přepínač v 

obvodu se žárovkami. Hodnotící porota kladla důraz nejen na funkčnost propojení, ale také na správnost 

zapojení vzhledem k bezpečnosti. V neposlední řadě hrál svou roli v bodování také celkový estetický 

vzhled výrobků. Kromě praktických dovedností museli žáci ukázat v testu, že mají i teoretické znalosti z 

oblasti elektrotechniky. 

Z osmi týmů si nejlépe vedlo družstvo ve složení Anna Lysáčková, Eliška Šemorová a Jakub Klímek ze 

ZŠ Tyršova Slavkov u Brna, druhé místo obsadili žáci Radim Halačka, Vojtěch Vrbík a Václav Reysík ze 

ZŠ Ždánice a pomyslnou bronzovou medaili získali hoši Marek Horáček, Dominik Kliment a Šimon 

Koutný ze ZŠ Šaratice.  

Podle vyjádření soutěžících se akce vydařila. Každý z nich obdržel drobnou věcnou cenu a občerstvení, 

za což patří dík hlavnímu organizátorovi soutěže Patriku Hrozkovi zastupujícímu MAP II rozvoje vzdělá-

vání v ORP Slavkov u Brna. 

 

Ptačí krmítka - práce dětí v rámci předmětu Člověk a svět práce. 

Žáci sedmých ročníků Základní školy Tyršova ve vyučovacím předmětu Člověk a svět práce – v části 

práce na pozemku, zhotovují každoročně jednoduchá krmítka pro ptáky. Letošní zima sice ptákům umož-

ňuje získávat potravu z přírody, ale směs semínek smíchaných s tukem je pro ptáčky vždy vyhledávanou 

pochoutkou. Žáci krmítka vlastnoručně připravili a zavěsili na stromy v areálu školy. Nyní mohou pozo-

rovat přímo z budovy školy, kteří ptáci na jejich krmítko přiletí. 

 

Chemická olympiáda - okresní kolo 

V pondělí 2. 3. 2020 se naše škola zúčastnila okresního kola chemické olympiády ve Vyškově. 

Reprezentovali nás dva žáci z 9. B - Anička Krátká a Patrik Frank. Ani jeden se v souboji především s 

domácí školou a gymnáziem Vyškov neztratili a obsadili pěkná umístění v první desítce. Anička skončila 

na pěkném sedmém místě, kdy na širší pódium scházel jediný bod, Patrik devátý. Oběma gratulujeme a 

děkujeme za práci navíc a za vzornou reprezentaci školy. 

 

Poezie stále živá - okresní kolo soutěže v recitaci. 

Valentýnský den, 14. 2. 2020, patřil na Tyršovce školnímu kolu recitační soutěže, jehož se zúčastnilo 21 

nadšených recitátorů ze čtvrté třídy a z obou tříd pátých. Za nadšeného potlesku podporujících spolužáků 

prokázali žáci svůj talent, dobrou paměť, kvalitní výslovnost a zvučný přednes a nezalekli se posuzující 

poroty v podobě třídních učitelek. Bylo velmi obtížné vybrat nejlepší přednášející, ale nakonec postoupila 

do okresního kola recitační soutěže, které se uskutečnilo dne 4. 3. 2020 v Domě dětí ve Vyškově, děvčata 

z V. A a V. B, Tereza Vyšehradská a Natálie Marková. Zde již panovala ostrá konkurence 31 účastníků a 

účastnic, z nichž mnozí již mají zkušenosti z působení v dramatických kroužcích. Vysněná přední místa 

se dívkám nepodařilo obsadit, ale přinesly si cenné rady a podněty k práci s přednesem. 

 

Zubní prevence 

V rámci anglicky nazvaného projektu "Dental prevention" proběhla přednáška pro děti v prvním ročníku, 

během které  se děti dověděly základy správné ústní hygieny a další zajímavé informace z oblasti péče o 

zdraví ústní dutiny. 

 Vše bylo přizpůsobeno věku dětí. Během praktického nácviku si pak každý sám mohl vyzkoušet správ-

nou  techniku čištění zoubků.  
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Celá tato akce probíhala jednu vyučovací hodinu a byla zcela zdarma. Týmu vedenému Klárou Schielo-

vou, studentkou oboru Zubního lékařství Masarykovy univerzity v Brně, moc děkujeme.  

  

Projektový den - Život v Asii 

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - šablony pro ZŠ proběhl v pátek 6. 3. 2020 

projektový den s názvem Život v Asii. Hlavním cílem bylo představit žákům sedmých tříd život v několi-

ka Asijských zemích. Prostřednictvím fotek a vyprávění zkušeného průvodce a cestovatele, pana Karla 

Starého, si žáci mohli udělat obrázek nejen o přírodních krásách daných zemí, ale hlavně o životní úrovni 

a zvycích tamních obyvatel. Stěžejní části projektu předcházela práce se slepou mapou, do které si žáci 

zanesli místa, o kterých pak pan Starý vyprávěl. Děti si také zopakovaly práci s měřítkem mapy, když 

počítaly vzdušnou vzdálenost z některých Asijských velkoměst do našeho hlavního města. Poslední část 

projektu byla vyhrazena dotazům a závěrečnému kvízu, který prověřil pozornost žáků. Ti nejlepší byli 

odměněni malými věcnými dary. Věřím, že celý projekt a především vyprávění pana Starého přispělo k 

rozvoji kritického myšlení žáků v současném globalizovaném světě. 

 

Slavkovské memento 2020 

Slavkovské memento je literární a výtvarná soutěž, jejíž základní  myšlenkou je  vést žáky základních a 

středních škol k tomu, aby nezapomínali, že žít v době a prostoru bez válek není vůbec tak samozřejmé, 

jak by se mohlo zdát. 

Naše škola se účastní této soutěže od jejího prvního ročníku, a to v její literární části. Odevzdané literární 

příspěvky hodnotí komise složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury faktu, které tradičně  předsedá 

JUDr. Jan Kux.  Do soutěže bylo letos zasláno celkem 41 prací ze 12 základních a středních škol. 

Naši žáci v  této konkurenci obstáli velmi dobře: 

Melánie Müllerová – 2. místo (část soutěže zvaná „Neválky“) 

Lucie Tomanová – 2. místo (v části „Války“) 

Josefína Nováková – 3. místo (část „Neválky“) 

Daniela Dvořáková – 3. místo (část „Války“) 

David Rouzek – Čestné uznání 

Viktorie Svobodová – Čestné uznání 

 Letos se bohužel nemohlo uskutečnit slavnostní předávání cen v Historickém sále slavkovského zámku, 

proto bychom chtěli všem našim žákům, kteří se soutěže zúčastnili, poděkovat alespoň touto formou a 

ocenit jejich práci. 

 

Školní zahrada vzkvétá 

V loňském školním roce byla na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna zahájena rekonstrukce škol-

ních pozemků. Podíleli se na ní žáci loňských sedmých ročníků ve vyučovacím předmětu Člověk a svět 

práce. Po přístavbě nové školní budovy byly totiž původní pozemky zničeny. Práci měli žáci nelehkou, 

museli odstranit z půdy zbytky sutě ze stavby, zbavit hlínu plevelů a trávy. Pracovali pečlivě a podařil se 

jim velký kus práce. Hlavní chloubou bylo pro žáky zejména vybudování školní skalky. Letošní sedmáci 

měli v započatém díle pokračovat a na pozemcích tak poprvé vypěstovat jarní druhy zeleniny. To se jim 

bohužel kvůli přerušení školní docházky z důvodu pandemie nepodařilo. 

Prostor bez dětí ale škola využila mimo jiné k dobudování školních pozemků. Záhony byly osazeny ob-

rubníky a byly vybudovány chodníčky. Takže příští sedmáci už budou pracovat na hezky upraveném 

školním pozemku. 

A co školní skalka? Ta s letošním jarem nádherně rozkvetla. Skalničky, které na ně žáci vysázeli, se pěk-

ně rozrostly a uprostřed zeleného trávníku je kvetoucí skalka krásným barevným ostrůvkem. 

 

Kalibro - srovnání výsledků našich deváťáků s jinými školami. 
Naše deváté třídy se jako každý rok zúčastnily srovnávacích testů v matematice, českém jazyce, anglic-

kém jazyce, humanitním základu, přírodovědném základu a ekonomii. 

Výsledky se pohybují kolem průměru v rámci testovaných 113 škol z celé republiky a to včetně vícele-

tých gymnázií. Tato srovnání neslouží jen jako porovnání znalostí našich deváťáků, ale slouží vedení 

školy i k zamyšlení, na které oblasti je třeba se více zaměřit a úroveň kterých je třeba udržovat. 
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Procentuální úspěšnost řešení testů Kalibro 

  český jazyk matematika anglický jazyk 

Školní rok ZŠ Tyršova celá ČR ZŠ Tyršova celá ČR ZŠ Tyršova celá ČR 

13 / 14 66,6 68,1 51,7 48,2 64,8 62,1 

14 / 15 64,5 61,9 38,3 43,8 71,6 69,5 

15 / 16 56,3 59,4 50,3 52,4 62,1 71,6 

16 / 17 61,7 61,5 61,1 53,1 63,9 62,0 

17 / 18 53,1 56,8 44,7 40,4 62,9 62,9 

18 / 19 70,7 68,6 51,2 48,7 73,3 67,5 

19 / 20 56,3 56,3 35,2 36,7 72,3 70,9 

Procentuální úspěšnost řešení testů Kalibro 

  humanitní základ přírodovědný základ ekonomie 

Školní rok ZŠ Tyršova celá ČR ZŠ Tyršova celá ČR ZŠ Tyršova celá ČR 

13 / 14 59,5 58,5 61,1 61,0 55,1 56,2 

14 / 15 64,5 60,9 54,7 53,2 47,4 50,2 

15 / 16 45,3 51,7 45,8 56,4 57,3 64,9 

16 / 17 62,9 58,1 60,7 58,7 68,0 64,4 

17 / 18 58,1 55,7 57,4 57,5 57,8 57,7 

18 / 19 63,7 57,6 59,5 60,9 56,1 52,6 

19 / 20 52,6 50,8 55,5 56,3 48,3 49,5 

 

 

NAŠE ŠKOLA V DOBĚ KORONAVIROVÉ KRIZE A TĚSNĚ PO NÍ. 

 

Období, které jsme opravdu nečekali, ale se kterým jsme si poradili. 

Letošní školní rok je tak netradiční, že víc netradiční už snad ani být nemůže. Veškeré pečlivě vypraco-

vané plány vzaly 11. března za své. Škola se pro děti uzavřela a charakter výuky se zcela změnil. 

Uzavření škol a s tím spojená nutnost komunikovat s dětmi na dálku nás překvapila, ale nezaskočila. Po 

počátečním vymýšlení a diskutování nad tím, co vlastně z učiva je možné přes IT dětem předat, probíhá 

už třetí měsíc plná distanční výuka klíčových předmětů prostřednictvím našeho informačního systému. 

Výhodou mělo být a snad také bylo, že zadávání prací bylo jednotné, byla možnost komunikace 

s učitelem a to vše na jedné platformě.  Práce byly zadávány ve stejném termínu a čas na práci měli žáci 

dle vlastní volby. 

Je jasné, že taková výuka nenahradí tu klasickou. Kontakt s učitelem, vysvětlování učiva, okamžitá reak-

ce na dotaz, kontakt se spolužákem a podobně prostě chybí. Bylo velmi důležité, jak se k výuce postaví 

samotní žáci a jejich rodiče. Většina se skutečně snažila a všem patří poděkování a uznání. Není to vždy 

jednoduché a ve škole si všichni uvědomují, jak složité to pro některé rodiny muselo být. Ať už z důvodů 

časových, materiálních nebo i jiných. Také nejsme naivní jako v televizi a nemyslíme si, že všechny děti 

se neustále chtějí vzdělávat a netouží po ničem jiném než studovat a studovat. 

Od 11. května jsme zahájili ve škole přípravu na jednotnou přijímací zkoušku a zájem žáků byl příkladný. 

Všichni věříme, že jim zkouška vyšla podle přání.  Snad se dostanou na vybrané školy a bude se jim tam 

dařit alespoň tak jako na Tyršovce. 

Od 25. května jsme dali možnost nepovinné docházky žákům prvního stupně. Obsah výuky byl stejný pro 

všechny. Pro ty doma (distanční vzdělávání) i pro ty, kteří se rozhodli chodit do školy. Jen se tomu nemu-

seli věnovat doma, ale ve třídě s paní učitelkou nebo paní asistentkou. 
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Samozřejmě vše je organizováno na základě doporučení MŠMT a v souladu s hygienickými předpisy. 

Rodiče a žáky pečlivě informujeme pomocí zpráv systému Edupage. 

V červnu byly zavedeny konzultace pro žáky druhého stupně zaměřené na vysvětlení učiva z doby domá-

cí výuky. Učitelé opakují učivo, odpovídají na otázky a žáci zjišťují, jestli učivo pochopili správně. 

Hodnocení celého druhého pololetí je také jiné než obvykle. Vysvědčení je spíše orientační a vychází 

především z hodnocení prvního pololetí. 

Samozřejmě se kromě výuky ve škole využil čas k drobným opravám, k úpravě venkovního areálu a 

k rozjezdu jednoho většího projektu, který by měl ještě více zkvalitnit prostředí naší školy. Ale o tom až 

v některém dalším článku. 

 

 

VÝPIS ÚČASTI ŽÁKŮ V OKRESNÍCH A KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH  

 

 Veškeré soutěže byly z důvodů opatření proti šíření koronaviru omezeny nebo zcela zrušeny.  

Z těch, které proběhly za účasti našich žáků, vybíráme: 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
 
Hoši 

 

Okrskové kolo v minikopané   3. místo (IV. kategorie) 

Okrskové kolo ve florbalu   5. místo (kategorie starší žáci) 

 
VĚDOMOSTNÍ A DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE 
 
Okresní kolo Dějepisné olympiády   2. místo Matěj Frank (IX.B) 

        12. místo Radim Hořínek (IX.B) 

 

Okresní kolo Soutěže v cizím jazyce (anglický)   4. místo Viktorie Obořilová (IX.B) 

       9. místo Šimon Přerovský (VII.B) 

 

Okresní kolo Zeměpisné olympiády   4. místo Ondřej Opletal (VIII.B) 

12. místo Filip Charvát (VIII.B) 

8. místo Tomáš Prokeš (VII.A) 

  12. místo Vít Kudla (VII.B) 

10. místo Pavlína Járová (VI.A) 

24. místo Ondřej Prokeš (VI.B) 

        

Okresní kolo chemické olympiády    7. místo Anna Krátká (IX.B) 

       9. místo Patrik Frank (IX.B) 

        

Oblastní kolo soutěže Stavíme dům    1. místo Anna Lysáčková (VIII.A), Eliška  

           Šemorová, Jakub Klímek (oba VIII.B) 

            
      
SPOLEČENSKÉ SOUTĚŽE 
 
Literární soutěž „ Slavkovské memento“  2. místo Melánie Müllerová (VIII.B) 

       2. místo Lucie Tomanová (IX.B) 

       3. místo Josefína Nováková (IX.B) 

       3. místo Daniela Dvořáková (IX.A) 

Čestné uznání Viktorie Svobodová (IX.A) 

  Čestné uznání David Rouzek (IX.B) 
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Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2019-2020 neproběhla v naší škole inspekční činnost prováděná ČŠI. Nebyla ani řešena 

jiná problematika (řešení stížností a podobně). Žádná písemná doporučení ani výzva k přijetí opatření 

nebyla vydána.   

 

 

Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy – finanční rok 2019 

 

Uvádíme hospodaření finančního roku 2019. 

 

PŘÍJMY 

 

Prostředky krajského úřadu 20.702.870,00 

Prostředky zřizovatele    2.671.648,00 

Projekt – OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ - ÚZ 33063    507.082,06       

Vlastní příjmy získané - z doplňkové činnosti 262.330,00 

 vlastní příjmy + úroky     7.164,61 

Použití rezervního fondu           . 0,00 

Použití FRIM            0,00 

Dar od sponzora (KPŠ)            0,00 

 

Celkem:  24.151.094,67 

 

VÝDAJE 

 

Prostředky Krajského úřadu Brno 20.702.870,00 

Prostředky zřizovatele   2.042.072,91 

Účelové dotace  30.648,00       

Rezervní fond + FRIM              .   0,00 

Doplňková činnost 129.647,00 

Projekt – OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ - ÚZ 33063 507.082,06          

Dar finanční            0,00 

 

 

Celkem:                                                                                                                                    23.412.319,97 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                    738.774,70 
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Část XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Mezinárodních programů se kromě využívání dotací z OP VVV škola nezúčastnila.  

Část XII. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Jednotlivé podprogramy Programu celoživotního učení (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grund-

tvig atd.) naše škola přímo nevyužívala. Učitelé se zaměřili na vzdělávání v rámci DVPP, případně pro-

jektů, na kterých naše škola participuje.  

 

Část XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z ci-

zích zdrojů 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Od 1. 9. 2019 probíhá dvouletý projekt z OPVVV II- výzva č. 63 "ZŠ Tyršova Slavkov 63" - šablony pro 

ZŠ. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání, podporu extrakuri-

kulárních aktivit, spolupráci s veřejností. 

Aktivity: 

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin také na téma inkluze. 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ. 

Celkové způsobilé výdaje 1 298 779,00 Kč 

Všechny zprávy o realizaci byly zatím schváleny. Projekt má být ukončen k 31. 8. 2021. 
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Část XIV. 

Údaje o spolupráci s dalšími subjekty 

 

Při škole pracuje Spolek rodičů a přátel ZŠ Tyršova - zájmové sdružení, které má za cíl spolupracovat 

s vedením školy a pomoci mu při organizaci akcí školy. Je také zdrojem zpětné vazby ve vztahu 

k rodičům. 

Spolupracujeme s oběma slavkovskými mateřskými školami – návštěvy předškoláků v první třídě a pro-

jekt „Rovná záda“.  

Dále spolupracujeme s vedením škol ve Slavkově u Brna i okolních obcích.  

S úspěchem se setkala spolupráce s muzeem a knihovnou ve Slavkově u Brna. 

Pravidelně spolupracujeme s DDM Slavkov – kroužky a pořádání akcí. 

V rámci projektu „Rovná záda“ spolupracujeme s odborníky společnosti B-Braun. Ke spolupráci v tomto 

projektu se zapojil i externí partner – firma LIKO-S. 

Rozšířili jsme spolupráci se seniorským stacionářem Domov s úsměvem. 

Velmi dobrá spolupráce je se zřizovatelem, kterým je Město Slavkov u Brna. 

Část XV. 

Zhodnocení a závěr 

 

Škola splňuje podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků.  

Pracujeme s žáky talentovanými i s těmi méně nadanými. Naší snahou je plně poskytovat služby v oblasti 

výchovy a vzdělávání žáků v rámci povinného vzdělávání. Snažíme se o co nejlepší spolupráci s rodiči a 

veřejností.  

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slavkově u Brna 1. 9. 2020    Mgr. Jiří Půček, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 


