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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 

2017/2018 

Počet tříd 
Celkový 

počet žáků 

Počet žáků  

na jednu třídu 
celkem z toho 

spec. vyrovnávacích 

1. stupeň 8  0 0 187 23,375 

2. stupeň 8 0 0 181 22,625 

Celkem 16 0 0 368 23,000 

 

 

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 (původně Klub přátel školy). Toto sdružení rodičů 

spolupracuje s vedením školy a pomáhá se zajišťováním školních akcí.  

 

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, malé hřiště s umělým povr-

chem, školní pozemek, ekologický koutek – 

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. 

mailto:reditel@zsslavkov.cz
http://www.zsslavkov.cz/
mailto:starosta@meuslavkov.cz
http://www.slavkov.cz/
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V září 2018 byla uvedena do provozu přístavba naší školy na základě dotačního titulu. Vznikly nové uče-

ben, jedna učebna polytechnické výchovy (dílna). Vybudovány byly nové kabinety, skladovací a další  

prostory.  

Přístavba Základní školy Tyršova byla spolufinancovaná z rozpočtu Ministerstva školství částkou 25 

milionů korun. Z rozpočtu Města Slavkov u Brna bylo do nových prostor, nákupu mobiliáře a souvisejí-

cích staveb investováno 13 milionů korun. 

Škola se stala také klíčovou regionální institucí z pohledu začleňování dětí s tělesným postižením. Jako 

jediná v ORP Slavkov totiž nabízí bezbariérový pohyb včetně výtahu. 

 

Část II 

Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy  

 

Název zvoleného vzdělávacího programu Zkráceně 

Školní vzdělávací program pro základní školy 2017 ŠVP ZV 2017 

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  27 / 24.86 *) 
 *) 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.  
 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 1 2 

35-50 let 1 15 

nad 50 let 2 6 

Celkem 4 23 

 

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. Hana Petrová, Mgr. Věra 
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Dobešová, Mgr. Věra Křivánková, Mgr. Světlana Filipová, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Petra Pitronová, Mgr. 

Lucie Hrňová,  Mgr. Lenka Půčková, Mgr. Radoslava Pflimpflová, Mgr. Hana Charvátová, Mgr. Svatava 

Mazurová, Mgr. Eva Janková, Mgr. Petr Líznar, Mgr. Petra Janíková, Šárka Navrátilová 

Asistenti pedagoga: Nikola Foitlová, Marta Lažková, Denisa Rozkopalová 

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 

 

Funkce Úvazek 

Ekonomka – účetní 1,0 

školník 1,0 

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, Magda Pavésková, Zdena Minaříková, Hana Puppová 

 

 

Část IV. 

Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení na střední školy 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

Dne 18. 4. 2018 proběhl zápis do prvního ročníku školního roku 2018/2019. K zahájení povinné školní 

docházky na základní škole bylo přijato celkem 52 žáků, kteří budou rozděleni do dvou prvních tříd. 

 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

Na konci školního roku 2017/2018 opustilo naši školu celkem 45 žáků devátých ročníků, 1 žák z osmého 

ročníku, 1 žákyně sedmé třídy a 2 žáci pátého ročníku. 11 z nich nastoupí v září na čtyřletá gymnázia, 26 

na střední odborné školy ukončené maturitní zkouškou, 9 žáků je přijato do učebních oborů a 4 žáci na 

umělecký obor. Na šestileté gymnázium odejde jeden žák, dva nastoupí na gymnázium osmileté.  

 

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ UKONČILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU 

 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 45 

nižší ročník 4 

Celkem 49 

 

Jedna žákyně požádala o pokračování školní docházky i při splnění PŠD v deváté třídě tak, aby dosáhla 

ve školním roce 2018/2019 základního vzdělání. 
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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. 41 41 41 0 0 0 0 0 

2. 29 (30) 29 25 0 5 0 0 0 

3.  30 29 28 1 2 0 0 0 

4. 44 36 32 8 12 0 0 0 

5. 41 (42) 37 34 4 8 0 0 0 

Celkem za I. stupeň 185 (187) 172 160 13 27 0 0 0 

6. 40 24 26 16 14 0 0 0 

7. 42 (46) 21 22 21 24 0 0 0 

8. 51 (50) 28 27 22 23 1 0 0 

9. 45  20 13 24 31 1 1 0 

Celkem za II. stupeň 178 (181) 93 88 83 92 2 1 0 

Celkem za školu 363 (368) 265 248 96 119 2 1 0 

  

SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ  

 

Stupeň chování Počet 

 I. II. 

2 0 0 

3 0 0 

ABSENCE 

 

 I. II. 

Celkový počet omluvených hodin ve škole  15493 19126 

Celkový počet neomluvených hodin ve škole  0 34 

Průměrný počet omluvených hodin na jednoho žáka 42,68 51,97 

Průměrný počet neomluvených hodin na jednoho žáka 0 0,092 
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Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2017/18 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 ČJ, ČaS, VkO, Výchova ke zdraví. 

   

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Datum Jméno Místo Školení 

31. 8. 2017 všichni zaměstnanci 

školy 
Slavkov u Brna Školení BOZP a PO, poskytování 1. pomoci 

7. 9. 2017 Marta Lažková Slavkov u Brna Vzdělávací program Pedagog a asistent 

27. 9. 2017 

Eva Janková 

Slavkov u Brna 
Seminář OPVVV – Kompetence pedagogů v oblasti 

inkluze (8 hodin) 

Věra Křivánková 

Petr Jeřábek 

Věra Dobešová 

Petra Pitronová 

Šárka Navrátilová 

Světlana Filipová 

Hana Petrová 

Katka Nosková 

Šárka Valnohová 

Radoslava Pflimpflová 

Monika Odehnalová 

Ivana Majárková 

Petra Janíková 

Petra Janigová 

Lucie Hrňová 

Svatava Mazurová 

Nicol Stavělová 

Marcela Neužilová 

Petr Líznar 

Lenka Půčková 

11. 10. 2017 Svatava Mazurová Brno Seminář Aj 

10. 11. 2017 Nicol Stavělová Brno Reedukační skupiny pro děti s SPU na ZŠ 

23. 11. 2017 Eva Janková Brno Teaching English: Secondary Schools III. 

20. 11. - 4. 12. 2017 Nicol Stavělová Brno 
Intervence a stimulace schopností pro čtení a psaní, vy-

tváření podpůrných opatření v ČJ na 1. stupni ZŠ 

5. 12. 2017 Lenka Půčková Brno Matematická rozcvička – součást výuky 

19. 2. 2018 Petra Janigová Webinář Jak učit Vlastivědu a Přírodovědu tak, aby bavila?  

22. 2. 2018 Lucie Hrňová Webinář Jak chytře používat známky  

26. 2. 2018 Petra Janigová Webinář Zkušenosti a nápady pro čtenářskou dílnu na 1. stupni ZŠ 

8. 3. 2018 Lucie Hrňová Webinář Líný učitel 
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15. 3. 2018 Jiří Půček Brno Školský zákon 

19. 4. 2018 Eva Janková Brno Upper Primary - V. (Angličtina pro 2. stupeň ZŠ) 

19. 4. 2018 Marcela Neužilová Brno Upper Primary - V. (Angličtina pro 2. stupeň ZŠ) 

7. 5. a 8. 5. 2018 

Eva Janková   

Věra Křivánková   

Petr Jeřábek   

Věra Dobešová   

Petra Pitronová   

Šárka Navrátilová   

Světlana Filipová   

Hana Petrová   

Katka Nosková   

Šárka Valnohová   

Radoslava Pflimpflová Bzenec Seminář OPVVV – Inkluzní vzdělávání (16 hodin) 

Monika Odehnalová   

Ivana Majárková   

Petra Janíková   

Petra Janigová   

Lucie Hrňová   

Svatava Mazurová   

Nicol Stavělová   

Marcela Neužilová   

Petr Líznar   

Zdeněk Vičar   

Jiří Půček   

Lenka Půčková   

6. 6. 2018 Jiří Půček Praha Financování školství 

 

Kromě uvedených akcí věnovali učitelé čas k dalšímu vzdělávání prostřednictvím samostudia.   
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Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

AKCE ŠKOLY 

 

Slavnostní přivítání prvňáčků. 
Prázdniny, na které se děti, rodiče i učitelé tak dlouho těšili, utekly jako voda a už je tu opět začátek no-

vého školního roku. 

V pondělí 4. září ožila škola příchodem žáků, kterých máme letos 365. Nejmenší žáčky v obou prvních 

třídách přivítal nejen pan ředitel, ale i pan starosta. Oba jim přáli, aby se jim ve škole líbilo a učení je 

bavilo. Doufejme, že to tak opravdu bude. 

  

Naši nejmladší na výstavě ovoce a zeleniny. 
I letos na konci září se naši žáci prvního a druhého ročníku šli podívat na tradiční, tento rok již XII.,  vý-

stavu ovoce a zeleniny. K vidění byly opravdu ty nejlepší kousky z našich zahrádek. Při pohledu na krás-

ně ozdobené stoly a naleštěná jablíčka se všem dětem sbíhaly sliny. Svými obrázky k celkové výzdobě 

 přispěli i naši školáci. Nejvíce však děti zaujalo povídání o včelkách. Výstava se dětem moc líbila a už se 

těší na příští rok. 

  

Druhé místo našich reprezentantů na turnaji v minikopané. 
Dne 27. 9. 2017 naše škola pořádala okrskové kolo v minikopané. Naši borci hned v prvním utkání na-

stoupili proti odvěkému rivalovi ZŠ Komenského. I když to byl první zápas turnaje, kvalita týmů určila, 

že se jedná o přímý souboj o první místo. Bohužel naši chlapci prohráli po gólech z brejků 3:1. Ovšem 

v následujících zápasech si naši kluci spravili chuť. ZŠ Šaratice jsme rozstříleli 7:0 a turnajové vystoupe-

ní jsme zakončili výhrou 5:1 nad ZŠ Křenovice. Děkujeme všem hráčům za vzornou účast. 

  

Přespolní běh – okresní kolo. 
V úterý 3. 10. se žáci ZŠ Tyršova zúčastnili okresní soutěže v přespolním běhu ve Vyškově. Ve velmi 

špatném počasí všichni statečně bojovali a někteří dosáhli i vynikajících výsledků. 

Družstvo nejmladších dívek ve složení – Julie Kachlířová (6. A), Sarah Vinklerová (7. A), Adéla Červin-

ková (7. B), Nela Navrátilová (7. B), Viktorie Obořilová (7. B), Pavla Čamlíková (7. B) – svoji kategorii 

vyhrálo a zajistilo si tak postup do krajského kola. 

Za zmínku stojí i výkony jednotlivců: Sarah Vinklerová (7. A) – 2. místo, Julie Kachlířová (6. A) – 3. 

místo, Tereza Urbanová (8. A) – 2. místo. 

  

Čtvrtý ročník na exkurzi v ZOO. 
Minulý týden změnili žáci čtvrtých ročníků místo vyučování. Známé prostředí školní třídy nahradil pří-

jemný areál vyškovského ZOO koutku, kde děti absolvovaly vzdělávací program o životě lesních a pol-

ních zvířat. Dozvěděly se o způsobu života, potravě, počtu mláďat a péči o ně. Nahlédly i do jejich pelíš-

ků a popovídaly si o tom, jak zvířata přežívají zimu. Celé dopoledne se neslo v duchu společných her, 

skupinových aktivit a soutěží a bylo zpestřeno i nahlédnutím do nově otevřené australské expozice, kde se 

nad hlavami dětí proháněly stovky papoušků. Hry na venkovním hřišti byly pro všechny závěrečnou od-

měnou. 

  

Pro naše nejmladší – poučení o ústní hygieně. 
Jaký zubní kartáček si máme vybrat a jak dlouho si máme čistit zuby? Odpovědi na tyto otázky a spoustu 

dalších zajímavých informací se dozvěděly děti z prvních a druhých tříd. Přednáška o zdravých zubech se 

konala v pátek 6. října a byla velmi zajímavá. Děti si na promítaných obrázcích mohly prohlédnout, jak 
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vypadá chrup, o který se řádně nepečuje, nebo z čeho se zub skládá. Dále si na zvětšeném modelu ukáza-

ly, jak si správně čistit zuby, což si také pod dohledem přednášejících vyzkoušely. Děti si tak poutavou 

formou upevnily správné hygienické návyky, které by je při péči o zuby měly provázet po celý život. 

  

Mladší žákyně v krajském kole přespolního běhu a vynikající druhé místo Sáry Vinklerové. 
V pátek 6. 10. se v  Hodoníně konalo Krajské kolo závodu družstev škol v přespolním běhu. V soutěži 

mladších žákyň si možnost zde startovat vybojovalo družstvo ZŠ Tyršova Slavkov u Brna, kterou repre-

zentovala šestice - Sarah Vinklerová, Julie Kachlířová, Adéla  Červinková, Nela Navrátilová, Viktorie 

Obořilová a Pavla Čamlíková. Dívky v silné konkurenci obsadily celkově páté místo. Tahounem týmu 

byla Sarah Vinklerová, která předvedla parádní výkon a do cíle doběhla na vynikajícím druhém místě. 

Pochvalu za vzornou reprezentaci školy zaslouží všechna děvčata. 

 

Čtvrtý ročník si užívá dopravní výchovu.  
V rámci dopravní výchovy se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili výuky na dopravním hřišti ve Vyškově. 

Nejdříve se děti seznámily s vybavením jízdního kola, dopravními značkami a na závěr teoretické části si 

zkoušely řešit jízdu křižovatkami. Počasí nám přálo, takže si děti mohly vyzkoušet i praktickou část výu-

ky - jízdu na kole na křižovatkách a „v plném“ provozu. Dodržovat všechna pravidla silničního provozu 

bylo pro mnohé malé cyklisty náročné. Zjistili, že se toho mají ještě spoustu co učit, a všichni se těší na 

pokračování … tak zase v červnu a tentokrát i se semafory. 

  

Zábava a poučení ve VIDA centru za odměnu. 
Vida, žáci letošní IX. B vyhráli v červnu celoškolní brannou soutěž a velkorysé vedení školy jim umožni-

lo návštěvu VIDA centra Brno.  A vida, deváťáci se těšili tak, že 3. 10. nedočkavě přešlapovali před bu-

dovou slavkovského vlakového nádraží dokonce v plném počtu. 

V devět dopoledne jim začal hodinový výukový program MAGnetiCKÁ PŘÍTAŽLIVOST , který  umož-

nil podívat se na „magnetismus“ novýma očima. Prostřednictvím krátkých pokusů si žáci vyzkoušeli 

magnetické vlastnosti různých materiálů, zkonstruovali Gaussovo dělo a pokusili se přijít na kloub mag-

netickému hlavolamu. Jako suvenýr si na závěr vyrobili magnetickou plastelínu. 

V další části dne na žáky čekalo přes 170 exponátů unikátní stálé výstavy, rozdělené do tematických cel-

ků Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Všechny exponáty jsou interaktivní, děti a studenti si tak 

sami vyzkouší, jak věci funguji, a lépe si látku zapamatují. Mnohé exponáty jistě i v našich deváťácích 

probudily zvědavost dozvědět se víc o světě kolem nás. VIDA totiž přináší nejen zábavu ale i poznání. 

  

Přírodovědný klokan - soutěž pro žáky osmých a devátých tříd. 
Dne 11. 10. 2017 v ZŠ Tyršova proběhla celostátní soutěž Přírodovědný klokan. Cílem organizátorů je 

oživit zájem o přírodovědné a technické obory u žáků základních a středních škol. 

V naší škole se soutěže v kategorii Kadet zúčastnilo 84 žáků z osmého a devátého ročníku.  Nejlepšími 

řešiteli se stali Lucie Gajdošíková s 89 body (IX. A), Jakub Šujan s 82 body (IX. B) a Magdaléna Šaňko-

vá s 80 body (VIII. A). 

  

Zlepšujeme čtenářskou gramotnost - návštěva Městské knihovny ve Slavkově u Brna. 

Mezinárodní studie zpravidla dokazují, že se výsledky českých  žáků v oblasti čtenářských dovedností 

stále zhoršují. Také se vám zdá, že děti čtou málo nebo vůbec? Učitelé českého jazyka je ke čtení  vedou 

cíleně.  V knihovně naší ZŠ  Tyršova si mohou vybrat nejen knihy z doporučené četby, ale i knihy podle 

vlastního zájmu. 

Se žáky šestého ročníku pravidelně navštěvujeme Městskou knihovnu ve Slavkově u Brna. Také letos je 

zde přivítala velmi ochotná paní knihovnice Jarmila Urbánková. Seznámila je s výpůjčním řádem kni-

hovny, s knižním fondem, studijními možnostmi, které knihovna nabízí, a vystavila průkazky do knihov-

ny žákům, kteří o to projevili zájem.  Společně s ní doufáme, že alespoň někteří  žáci svůj vztah ke kni-

hám a k četbě budou rozvíjet dál a četba knih se pro ně stane náplní volného času.   
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Deváté třídy na přírodovědecké exkurzi – Rudické propadání. 

Dne 16. 10. 2017 se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze s názvem Rudické propadání. Vzhledem ke krás-

nému počasí, které nám vyšlo na jedničku, jsme už od příjezdu do Jedovnic byli nabiti pozitivní energií a 

těšili jsme se, co si pro nás připravili průvodci touto krajinou.  

Naši pěší výpravu jsme zahájili u rybníka Dymák. Odsud jsme pokračovali polní cestou až do Rudic. Zde 

nám průvodce řekl něco o historii vesnice a o krasových jevech, které jsou pro tuto oblast typické. Po 

prohlídce geoparku následovala procházka do lomu Seč. V tomto lomu jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli 

hledání tzv. rudických koulí. Kdo měl štěstí a byl trpělivý, tak si mohl s sebou domů odnést půvabné geo-

dy. 

Po obědové pauze naše putování pokračovalo. Z lomu jsme se vydali do lesa směrem k jeskyni, podle níž 

se naše exkurze jmenuje. Kdo byl odvážný, mohl si na vlastní pěst zkusit pravou práci speleologa a pro-

zkoumat těžko prostupnou jeskyni.  

Poté, co všichni vylezli z jeskyně zpět na denní světlo, čekal nás už jen pěší přesun zpět k rybníku Dy-

mák. Po rozloučení s našimi průvodci jsme všichni nastoupili do autobusu a s příjemnými pocity jsme 

zamířili zpět k domovu. 

 

Hadi a pavouci v hodině přírodopisu - výborná beseda s paní chovatelkou. 

Ve středu 18. listopadu navštívila naši školu chovatelka terarijních zvířat paní Alena Májková z Vážan a 

zpestřila tím výuku přírodopisu žákům šestých a sedmých ročníků. Paní Májková má doma malou ZOO, 

chová pavouky, hady, ještěry a psy. Ani jedno z jejích zvířat nespadá do seznamu nebezpečných druhů. 

Výjimku tvoří sklípkani, kteří ale podle zákona jako bezobratlí nejsou zvířata, ale věci, takže se na ně 

ustanovení o nebezpečných zvířatech nevztahuje, jak nám prozradila. 

Paní Májková žákům přednášela o hadech a pavoucích, dozvěděli se mnoho důležitých a zajímavých 

údajů o jejich chovu, připomněli si jejich stavbu těla, životní podmínky a způsob rozmnožování. Sami se 

přesvědčili, že kůže hadů je opravdu suchá, protože si mohli pohladit např. užovku japonskou, krajtu ko-

bercovou nebo korálovku kalifornskou. Někteří žáci se museli vyrovnat s arachnofobií neboli strachem z 

pavouků, protože paní Májková přinesla na ukázku i několik druhů pavouků. 

Všichni žáci byli nadšeni a společně ještě jednou děkujeme paní Májkové za ochotu a velmi zajímavou 

přednášku. 

 

Ukázková hodina v první třídě - nejmladší školáci před rodiči. 

Ve čtvrtek 19. 10. a v úterý 23. 10. proběhly ukázkové hodiny pro rodiče dětí z obou prvních tříd. Cílem 

bylo seznámit rodiče se způsobem výuky na začátku první třídy – poznávání písmen, čtení slabik, nácvik 

správného psaní a početní dovednosti.  

Děti svým rodičům předvedly, co se už za dva měsíce naučily: přečetly první písmena a slabiky, přednes-

ly básničky, zazpívaly písničku a hlavně chtěly ukázat, že už jsou opravdoví školáci.  

  

Tradiční přírodovědná exkurze v planetáriu. 
Ve čtvrtek  19. října podnikli žáci 5. A a 5. B exkurzi do brněnského planetária. Program s názvem Země 

v pohybu byl naprosto uchvacující. Hned po usazení do pohodlných polohovatelných křesel jsme se pře-

nesli do nekonečného vesmíru. Ukázali jsme si téměř všechna souhvězdí, byly nám vysvětleny pohyby 

planet v Sluneční soustavě a v poslední části programu jsme zkoumali a objevovali procesy, které přispě-

ly ke vzniku života na naší planetě. 

  

Nejmladší školáci navštívili výstavu drobného zvířectva.  
V pátek 10. 11. 2017 se žáci prvního, druhého a třetího ročníku byli podívat na „Výstavu drobného zví-

řectva“, která se konala v Hale chovatelů ve Slavkově u Brna. Děti si mohly prohlédnout různé druhy 

králíků, holubů, slepic, morčat a andulek. Avšak největším zážitkem bylo pohlazení hnědého králíčka. 

Spousta dětí by si takového malého kamaráda přála k Vánocům. Výstava se dětem velmi líbila a příští rok 

jsme tady zas! 
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Piškvorky - tradiční soutěž v logické hře. 
V pondělí 27. 11. proběhlo školní kolo soutěže v Piškvorkách. Po bojích ve třech základních skupinách si 

v zápasech o umístění nejlépe vedli vítězný David Machek, druhý Jan Menšík a třetí Matouš Svoboda 

(všichni z 6. A).  Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za účast. 

  

Starší žáci a starší žákyně bojovali o postup v okrskovém kole florbalového turnaje. 
Dne 15. 11. 2017 se naši chlapci z 8. a 9. tříd zúčastnili okrskového kola ve florbalu. 

V prvním zápase jsme narazili na silné mužstvo Gymnázia Bučovice. Bohužel nesouhra našich hráčů a 

skvělé zákroky hostujícího brankáře se jednoznačně podepsaly na výsledku 0:4. V druhém zápase proti 

Brankovicím jsme nastoupili s větším důrazem i citem pro hru, bohužel opět nás trápila střelecká koncov-

ka. Ovšem výsledek 2:2 stačil na postup do baráže a o účast v okresním kole jsme si to rozdali 

s družstvem ZŠ Komenského. Jednalo o opravdové derby. Hraniční souboje střídaly zákroky gólmanů. 

Nakonec se přeci jen projevila větší zkušenost na soupeřově straně a gólem takřka v poslední sekundě 

zápasu se nám naděje na postup rozplynula.  

  

Beseda o úrazech. 
Velmi zajímavý a poučný projekt má pro školní mládež připravena Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na-

zývá se VZPoura úrazům a je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. 

VZP spolupracuje s hendikepovanými ambasadory, kteří jezdí do škol, dětem vypraví o svém úrazu a 

jeho následcích. Vhodnou formou poučí děti, aby se ve svém životě svoji vlastní vinou nedostaly do po-

dobné situace. Zároveň jim ukážou, že ani v takovém případě je třeba se nevzdat, najít si zálibu a přede-

vším pohybovou aktivitu, určitý druh sportu, který je možné vykonávat i přes pohybový handicap. 

V rámci vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví měli možnost žáci 7. ročníků na Základní škole Tyr-

šova ve Slavkově u Brna zúčastnit se takové besedy. Školu navštívil hendikepovaný ambasador Pavel 

Rambousek. Jeho vyprávění a informace žáky velmi zaujaly. Setkání s takovým člověkem bylo pro žáky 

určitě velice poučné a bude přínosem pro prevenci vážných úrazů v jejich dalším životě. 

  

Návštěva IPS ve Vyškově. 
Žáci 9. ročníků se v těchto dnech zamýšlejí nad výběrem střední školy pro další studium. Na třídních 

schůzkách se rodiče deváťáků setkali se zástupci Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice, ISŠ Slavkov 

u Brna a SŠ stavebních řemesel Brno – Bosonohy. Rovněž naši absolventi, kteří studují na středních ško-

lách, se přicházejí podělit o zážitky ze svého studia a umožňují tak vycházejícím žákům získat představu 

o studiu na střední škole. 

V  říjnu se vycházející žáci zúčastnili veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí ve Slavkově u Brna a 

na přelomu listopadu a prosince navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Vyškově. 

Měli  možnost seznámit se podrobně s nabídkou škol a povolání a také v testu zjistit, jaká škola by vyho-

vovala jejich zájmům a předpokladům.  

Do konce listopadu bylo nutné podat přihlášky na obory středních škol s talentovými zkouškami – této 

možnosti využilo 8 žáků, kteří by rádi studovali na konzervatořích, sportovním gymnáziu nebo jiných 

uměleckých oborech. Ostatní vycházející žáci musí doručit přihlášky na vybrané střední školy do 1. břez-

na. Zájemci o maturitní obory pak vykonají státní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a 

z matematiky a její aplikace ve dvou termínech – 12. a 16. dubna 2018. Pro přijetí na střední školu bude 

rozhodující ten z testů, u něhož dosáhnou lepšího výsledku. 

  

Mikuláš a spol. ve škole. 
V úterý 5. prosince k nám zavítala návštěva v podobě svatého Mikuláše, krásných andělů a dvou hrozi-

vých čertů. Děti z 1. – 3. tříd 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. A na závěr všechny děti slíbily, že budou po celý rok hodné. 
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Školní kolo Dějepisné olympiády 

Na konci listopadu proběhlo na naší škole každoroční školní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošní 

soutěže znělo „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938“. Olympiády se účast-

nili žáci 8. a 9. ročníku. Osmáci, přestože učivo o první republice ještě v hodinách dějepisu neprobírali, se 

na olympiádu velmi svědomitě připravili a velmi mile nás překvapili svými znalostmi. Porazili dokonce i 

„ostřílené“ deváťáky a obsadili všechna přední místa v tabulce. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Libor 

Tesař (8. A) a Zbyněk Přibilík (8. B) se stejným počtem 45 bodů. Druhé místo obsadila žákyně 8. A  

Adéla Horáčková, která získala 42 bodů.   

  

Dějepisná exkurze v Anthroposu. 
V závěru učiva o pravěku zařazujeme každoročně pro žáky šestých ročníků exkurzi v brněnském Pavilo-

nu Anthropos.  

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 

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, 

který je provázený mládětem a je obklopen svým přirozeným přírodním prostředím. 

Rozsáhlá muzejní expozice patří k největším a nejmodernějším svého druhu v Evropě. Přibližuje nejen 

aktuální poznatky z archeologického výzkumu, ale přináší také interaktivní prezentace a je obohacena 

řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Tím je tato expozice sro-

zumitelná rovněž dětem ze základních škol. 

  

Divadelní představení pro žáky prvního až třetího ročníku. 
Pohádku s tímto názvem zhlédli žáci z nejmladších tří ročníků v úterý 12. prosince. V podání slavkovské-

ho Divadelního spolku jsme viděli příběh o lakomém mlynáři, Honzovi, vodníkovi a čertech a hlavně o 

odvážném kašpárkovi. Ten, v podání žákyně šesté třídy Markéty Moudré, provází celou pohádku veselý-

mi průpovídkami, zpěvem a tancem. V rolích malých čertíků se objevili děvčata a chlapci ze třetí a čtvrté 

třídy, v roli staršího čerta pak Zdeněk Novák z 8. A. Tak jako v každé správné pohádce nakonec vše dob-

ře dopadne a mlýn s mlynářem jsou zachráněni. Všechny herecké výkony děti na závěr ocenily bouřlivým 

potleskem. 

  

Naši žáci opět navštívili seniory. 
Ve středu 13. 12. 2017 navštívili  žáci třetí třídy Lázeňský dům B-Braun ve Slavkově na Zlaté Hoře.  

Děti se setkaly se seniory a zaměstnanci, kteří  pro ně připravili tvořivou dílničku a malé občerstvení. Děti 

vyrobily pro každého vánoční  přání, které pak všem seniorům předaly a popřály krásné Vánoce. Nako-

nec  děti  ozdobily vánoční  stromeček  a zazpívaly veselé vánoční písničky. Návštěva  se nám moc líbila. 

Děkujeme paní Novotné a paní Floriánové za pozvání  a všem zaměstnancům i seniorům přejeme příjem-

né prožití  vánočních svátků. 

  

Vánoční akademie. 
Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů, ale především obdobím, kdy se také snaží-

me alespoň na chvíli se zastavit a strávit čas se svými blízkými. 

K pohodě a klidu těchto dní přispěli také žáci naší školy se svými učiteli, kteří připravili pro rodiče a přá-

tele školy letošní vánoční akademii. Tentokrát se nesla spíše ve veselejším duchu. 

Děti prvních tří ročníků zazpívaly, zatančily a zahrály příběh o Ježíškovi. Následovalo několik vystoupe-

ní, ve kterých starší žáci ukázali pěvecký, taneční a hudební talent. 

Na závěr programu překvapila diváky svým vystoupením také část učitelského sboru. 

  

Základní informace pro rodiče těšící se na zápis svých dětí ke školní docházce. 
Ve středu 10. 1. 2018 proběhla v MŠ Zvídálek beseda pro rodiče předškoláků. Hlavním hostem byla Mgr. 

Lenka Bínová z PPP Brno. Pozváni byli také ředitelé obou základních škol. Rodiče se dozvěděli informa-

ce k dubnovému zápisu do ZŠ a také stručný návod, jak mají postupovat. 
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Lyžování v Karlově 2018. 
Lyžařský výcvikový kurz žáků sedmých ročníků Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna probíhal 

opět v Karlově p. Pradědem. Ubytování bylo také zajištěno jako na předchozích kurzech v Penzionu u 

Bohouše. Žáci si opět mohli zvolit zaměření výuky kurzu na lyžích nebo na snowboardu. Kurz všichni 

zúčastnění žáci velmi dobře zvládli. Začátečníci si osvojili základní dovednosti i s jízdou na vleku a po-

kročilí se v technice jízdy na lyžích či snowboardu zdokonalili. Letošní lyžařský výcvikový kurz je mož-

né hodnotit na výbornou! 

  

Naši reprezentanti se v okresním kole Dějepisné olympiády neztratili. 
Ve středu 17. ledna se ve Vyškově konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Letošní téma se týkalo 

období první republiky. Soutěžící tedy odpovídali na otázky z dějin, kultury, politiky, hospodářství, ale 

třeba i módy v Československu v letech 1918 – 1938. Naši školu reprezentovali Libor Tesař z 8. A a 

Zbyněk Přibilík z 8. B, kteří nejlépe uspěli ve školním kole. Také v okresní soutěži zúročili svou pečlivou 

přípravu a prokázali své nevšední dějepisné znalosti. Mezi více než třiceti soutěžícími z ostatních základ-

ních škol i víceletých gymnázií našeho okresu vybojovali krásné sedmé (Zbyněk) a třinácté (Libor) místo. 

Jejich úspěch je o to cennější, že oba jsou osmáci a učivo o první republice v hodinách dějepisu ještě ne-

probírali. Všechno, co věděli, si tedy sami nastudovali. Oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou repre-

zentaci naší školy. Věříme, že příští rok se olympiády opět zúčastní a tentokrát třeba obsadí i příčky nej-

vyšší.  

  

Jubilejní 25. školní ples. 
V sobotu 20. 1. 2018 se konal již 25. 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, v níž kromě mnoha drobnějších nechyběla ani řada velmi hodnotných cen. 

Šťastní výherci si tak mohli domů odnést např. televizi, iPod, robotický vysavač, poukaz na zájezd nebo 

třeba sadu kvalitního vína.   

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

a přátel ZŠ Tyršova za pomoc při přípravě plesu, MgA. Veronice Beránkové, která letos s našimi žáky 

polonézu nacvičila. 

  

Beseda na téma slavné bitvy. 
Přednáška historika Mgr. Martina Ráji, kterou bylo možné uskutečnit na naší škole dne 18. 1. 2018, neby-

la jen o jednom z nejvýznamnějších střetnutí napoleonských vojsk známém jako bitva Tří císařů. V jejím 

průběhu měli žáci možnost vyslechnout zajímavosti ze života císaře, stratéga a vojevůdce Napoleona 

Bonaparte, vyslechnout specifika jeho kariérového postupu, prohlédnout si na mapě rozestavění a postup 

francouzských i spojeneckých vojsk a pochopit vítězný útok Francouzů středem, všeobecně známý jako 

tzv. lví skok. Nedílnou součástí výkladu byla i možnost prohlédnutí dobových zbraní. Délka vyučovací 

hodiny neumožnila pokračovat v objasnění témat, o které sami žáci projevili zájem, např. o slavkovském 

pokladu nebo o ošetřování a léčbě raněných, nezbývá proto než doufat, že pana Ráju nevidíme na naší 

škole naposledy.  

  

Školní kolo soutěže angličtinářů. 
Ve dnech 16. a 18. ledna 2018 se  uskutečnilo klání mezi žáky osmých a devátých tříd v anglickém jazy-

ce. Na patnáct soutěžících čekal gramatický test, poslech a hlavně rozhovor na vylosované téma, ve kte-

rém se hodnotila výslovnost, obsah, slovní zásoba a další. Ve velmi těsném souboji získali postup do 

okresního kola osmáci Martin Vévoda a Gabriela Floriánová.  

  

Školní kolo zeměpisné olympiády. 
Ve čtvrtek 25. 1. 2018 si žáci naší školy mohli poprvé poměřit své zeměpisné znalosti. Dvacet čtyři sou-

těžících ze šestých až devátých tříd se zapojilo do školního kola Zeměpisné olympiády.  Její náplní byla 

práce s atlasem a test geografických znalostí. Ve třech kategoriích si prověřili své schopnosti vyhledávat 

geografické informace, znalosti o přírodě i lidské společnosti. Nejúspěšnějšími řešiteli v kategorii A se 
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stali žáci 6. B Filip Charvát a Ondřej Opletal, v kategorii B Jakub Janek a Alžběta Šujanová - oba ze 7. A, 

a v kategorii C Libor Tesař z 8. A a Adéla Antošová z 8. B. Všichni budou reprezentovat naší školu 

v okresním kole, které se bude konat v únoru ve Vyškově. 

  

První místo v okresním kola olympiády v matematice 
Martin Sedlák, žák třídy IX. B ZŠ Tyršova, zvítězil mezi matematickou elitou základních škol okresu, 

když z celkového počtu 24 bodů získal skvělých 19 bodů. O tom, že všechny čtyři příklady v okresním 

kole matematické olympiády byly velmi obtížné, svědčí fakt, že z dvaceti soutěžících byli pouze tři 

úspěšnými řešiteli (získali alespoň 12 bodů). Martin za sebou nechal všechny soupeře i z vyškovských 

základních škol s rozšířenou výukou matematiky. Svůj zájem o řešení složitých logických úloh prokázal 

již v loňském roce, kdy mezi žáky 8. tříd obsadil 2. místo. Děkujeme Martinovi za úspěšnou reprezentaci 

školy a přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek na střední školu.  

  

První místo v okresním kole soutěže v anglickém jazyce. 
Ve čtvrtek 15. 2. 2018 se zúčastnil Martin Vévoda z 8. A okresního kola Soutěže v anglickém jazyce ve 

Vyškově. Po písemném testu Martinovi přálo štěstí. Z deseti konverzačních témat si vylosoval „My 

school, my favourite subject, my favourite teacher“. Svým celkovým výkonem zapůsobil na porotu a 

odvezl si z Vyškova nejen diplom za první místo, ale i postup do krajského kola. 

  

Okresní kolo zeměpisné soutěže. 
V úterý 20. 2. 2018 a ve středu 21. 2. 2018 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. V kategorii osmých a devátých tříd se Adéla Antošová z 8. B umístila na krásném sedmém 

místě. O trochu méně se dařilo Liboru Tesařovi z 8. A, který skončil dvanáctý se ztrátou pouhých 3,5 

bodů za Adélou. V kategorii sedmých tříd dosáhl Jakub Janek ze 7. A také pěkného sedmého místa. Nejú-

spěšnější byli ti nejmladší – žáci 6. B. Filip Charvát se umístil na výborném pátém místě a Ondrovi Ople-

talovi dokonce scházely pouhé tři body k příčce nejvyšší. Získal postupové druhé místo a bude naši školu 

a okres Vyškov zastupovat v krajském kole. 

  

Sedmáci vyráběli krmítka pro ptáky. 
Žáci sedmých ročníků ve vyučovacím předmětu ČASP (Člověk a svět práce – pěstitelství a chovatelství) 

zhotovili krmítka pro ptáky. Všichni žáci se do praktické činnosti s chutí a elánem zapojili. 

Do otvorů v malých květináčích vložili větvičku a provlékli provázek. Potom květináče vyplnili rozpuš-

těnou tukovou směsí se semínky a ovesnými vločkami a nechali ztuhnout. Takto připravená krmítka pak 

zavěsili na strom na školní zahradě. 

Z oken školní budovy mohou nyní žáci pozorovat, kolik druhů ptáčků si přiletí na krmítka zamlsat. 

Část krmítek žáci odnesli do zařízení pro seniory B. Braun Domov s úsměvem na Zlaté Hoře Ve Slavko-

vě u Brna, kde škola již v loňském roce zahájila spolupráci. Pohled na krmítka s ptáčky obyvatelům do-

mova určitě zpříjemní dlouhé zimní chvíle. 

Ve vyučovacím předmětu ČASP si žáci osvojují nejen teoretické znalosti v oblasti chovatelství a pěstitel-

ství, ale zároveň mají možnost naučit se základním praktickým dovednostem při práci na školním pozem-

ku. 

  

Preventivní program pro žáky sedmých ročníků. 
O marihuaně. Tak zněl název programu pro žáky sedmých ročníků ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna ve vyu-

čovacím předmětu výchova ke zdraví. 

Centrum prevence v Brně se zaměřuje na realizaci všeobecné, selektivní a indikované primární prevence. 

Působí v celém Jihomoravském kraji a spolupracuje s řadou škol a školských zařízení. Jedná se o preven-

tivní program, který pro školy připravila společnost Podané ruce Brno.  

Sympatická lektorka Mgr. Lucie Fráňová měla pro žáky připraveny důležité informace o nebezpečí návy-

kových látek, v daném případě především marihuany. Formou besedy v komunitním kruhu v první části 
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lekce vedla se žáky řízený rozhovor. Ve druhé části pak dala prostor žákům pro jejich dotazy, na které 

vhodnou formou odpovídala a na které mohli reagovat i sami žáci. 

Výukový program byl zpestřením pro daný okruh učiva a určitě přispěl k prevenci týkající se návykových 

látek, především drog a drogové závislosti. 

  

Školní kolo recitační soutěže. 
V pondělí 26. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže.  Z obou čtvrtých i pátých tříd se finálového boje 

účastnili tři vítězové třídních kol. V této početné konkurenci dvanácti recitátorů si nejlépe vedl Vít Kudla, 

druhé místo získala Soňa Kyselová a na třetím místě se umístila Erika Spáčilová. Prvním dvěma jmeno-

vaným budeme fandit při reprezentaci školy v okresním kole soutěže ve Vyškově. 

Ve středu  28. 2. 2018  pokračovala soutěž  v  kategorii druhého a třetího ročníku. Recitátoři z každé tří-

dy,  předvedli své skvělé výkony. Hodnotil se celkový projev, výraz při přednesu a zvládnutí tex-

tu. Výkony byly velmi vyrovnané a porota tak měla těžké rozhodování, protože všichni soutěžící byli 

velmi dobře připraveni. První místa obsadili Richard Gach a Marek Rožnovský, stříbrnou příčku Běla 

Karkošková, Zuzana Svobodová a Markéta Schwecová. třetí pořadí si vybojovali Kryštof Novotný, Marie 

Moudrá, Kryštof Novotný, Dita Šinkyříková, Štěpán  Kudla, Nikola Majárková.     

  

Předškoláci si přišli prohlédnout, co je čeká. 
Začátkem měsíce února jsme v prvních třídách přivítali milou návštěvu. Děti a paní učitelky z MŠ Zvídá-

lek a se přišly podívat za našimi prvňáčky. Ti jim předvedli, co se už za dva měsíce ve škole naučili – 

počítat, číst i psát. Děti z MŠ si prohlédly obě první třídy, nakoukly prvňáčkům do učebnic a vyzkoušely 

si, jak se sedí v opravdové školní lavici a jak se píše na tabuli.  Na závěr hodiny školáci zazpívali písnič-

ku, pozdravili svoje bývalé kamarády, se kterými se třeba příští rok ve škole sejdou.  

  

Zahájili jsme novou formu spolupráce se střední školou. 
Vedení Integrované střední školy ve Slavkově u Brna přišlo s myšlenkou blíže představit své učňovské 

obory žákům ZŠ Tyršova. Prvním krokem spolupráce škol byla exkurze žáků 9. ročníku, kteří si mohli 

prohlédnout prostory ISŠ, kde probíhá teoretická výuka i odborná praxe žáků učebních oborů kuchař-

číšník a automechanik. Mistři odborného výcviku seznámili deváťáky s obsahem studia a zodpověděli 

jejich dotazy. Žáci ISŠ předvedli ukázky svých dovedností, které získávají v rámci přípravy na svá povo-

lání.  

Dalším krokem spolupráce škol by měla být návštěva žáků osmého ročníku, při které by si mohli vyzkou-

šet praktické činnosti ať už z učebního oboru kuchař či automechanik přímo v praxi. 

  

Vynikající výsledky našich recitátorů. 
V úterý 13. 3. a ve středu 14. 3. proběhlo ve vyškovském středisku volného času Maják okresní kolo sou-

těže v recitaci. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola jednotlivých kategorií. Hodnotil se cel-

kový projev recitátora, výraz při přednesu a zvládnutí textu.  

Ve velké konkurenci mnoha soutěžících z celého okresu Vyškov uspěli jak žáci prvního, tak druhého 

stupně. Soňu Kyselovou z 5. A ocenila porota za její výkon čestným uznáním, Vít Kudla z 5. B získal 

dokonce třetí místo.  

Největšího úspěchu dosáhla Markéta Moudrá z 6. B recitací veršovaného textu skupiny „Kašpárek 

v rohlíku“ a prózy spisovatelky Martiny Drijverové. Porotě se její vystoupení tak líbilo, že jí udělila první 

místo v III. kategorii (soutěžící 6. a 7. ročníků). Markéta bude naši školu a také celý vyškovský okres 

reprezentovat v krajském kole v Brně. 

 

Matematický klokan - celorepubliková matematická soutěž. 
V pátek 16. března proběhla na základních školách v celé České republice logická soutěž Matematický 

klokan, do které se každoročně zapojuje i naše škola.  

Celkem 283 žáků 2. až 9. ročníku ZŠ Tyršova si mohlo vyzkoušet během 60 minut vyřešit 24 příkladů. 

Záludnosti úloh, jejichž zadání přímo nekoresponduje s probíranou látkou, ale spíše vychází z řešení 

praktických situací, prověřily úroveň logického myšlení soutěžících. 

V naší škole v jednotlivých kategoriích nejlépe uspěli: 
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 kategorie Cvrček: Běla Karkošková (III.A) – 73 bodů 

 kategorie Klokánek: Ondřej Kučera (V.A) – 104 bodů 

 kategorie Benjamín: Alžběta Šujanová (VII.A) – 93 bodů 

 kategorie Kadet: Lucie Gajdošíková (IX.A) – 62 bodů 

 

Výtvarná soutěž páťáků. 
V hodinách estetické výchovy se fantazii meze nekladou. V 5. B se s chutí a nápady pustilo do výtvarné 

soutěže „Vzhůru do oblak“ 18 žáků. Výkresy byly úžasné, o to těžší bylo hodnocení, který si získá prven-

ství. Zaslouženě si diplom a drobné ceny za 1. místo odnesl Víťa Kudla, který svým nápadem a preciz-

ností 3D obrázku okouzlil většinu poroty, o 2. místo se  dělily Denisa Halouzková a Klára Tesařová.  

Blahopřejeme! Všechny obrázky zkrášlují naši školu a obdiv sklízí nejen od mladších, ale i starších spo-

lužáků.   

 

Spolupráce s PPP Vyškov. 
V úterý proběhl ve třídě 5. A program "Prevence patologických jevů na škole" vedený Mgr. Martinou 

Brandýsovou z Pedagogicko-psychologické poradny ve Vyškově. Poskytovaná poradenská služba je za-

měřena na podporu pozitivního sociálního klimatu třídy a probíhala v době školního vyučování. Cílem 

preventivního programu je podpora pozitivního klimatu kolektivu. V této celodopolední aktivitě se žáci 

formou her, povídání a dotazníku dozvěděli něco o sobě, o tom, proč mít dobré vztahy se spolužáky, ale i 

radu, co dělat, když si s někým nerozumím.  

  

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. 

 

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 

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 

 

 

 

Projektový den žáků druhého stupně. 
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Den Země je den věnovaný planetě Zemi, který každoročně připadá na 22. dubna. Jde o ekologicky moti-

vovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. První Den Země byl slaven v San 

Francisku roku 1969, i když tato akce byla spíš zamýšlena jako happening proti válce ve Vietnamu. O rok 

později začala svátek slavit OSN a v roce 1990 se k Americe připojil zbytek světa. 22. duben se stal Me-

zinárodním dnem Země. Dnes jej slaví více než miliarda lidí ve světě bez ohledu na původ, víru či národ-

nost. 

U příležitosti připomenutí Dne Země podnikají žáci naší školy každoroční exkurze zaměřené na životní 

prostředí, a to zejména v našem nejbližším okolí. V době nepřítomnosti žáků devátých ročníků (přijímací 

zkoušky na střední školy) jsme uspořádali na ekologické téma projektový den ve čtvrtek 12. dubna. 

Žáci šestého ročníku si prohlédli kompostárnu ve Slavkově. Sedmáci navštívili slavkovský vodojem. Po 

návratu zpět pak žáci z obou ročníků pomohli s úklidem a úpravou okolí školy. Žáci osmých ročníků 

navštívili třídírnu separovaného odpadu ve Vyškově a úpravnu vody ve Lhotě u Vyškova 

Naše poděkování patří zástupcům jednotlivých organizací, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli našim 

žákům zajímavý výklad (TSMS Slavkov u Brna, VaK Vyškov a.s.). 

 

Soutěž v prezentačních dovednostech - krajské kolo. 
Prezentiáda je týmová soutěž v prezentačních dovednostech pro dvou až tříčlenné týmy. Všichni soutěžící 

museli vypracovat prezentace na téma „Technologie nás sbližují“ nebo „Práce snů“. Tato práce byla 

nejdříve hodnocena z grafické a obsahové stránky v nominačním kole, ze kterého byly vyhlášeni postupu-

jící do kol krajských, kde už se potkali s odbornou porotou. Ta hodnotila nejen prezentaci, ale také vystu-

pování, projev a spolupráci celého týmu. 

Tyršováci se opravdu snažili a do krajského kola, které se konalo 12. 4. 2018 na Gymnáziu Matyáše Ler-

cha v Brně, se povedlo postoupit hned třem týmům: Šizuňkové ve složení Martin Vévoda, Šimon Chmela 

a Antonín Červinka (8. A); Holky bez názvu ve složení Adéla Antošová a Pavlína Plotěná (8. B); ProBios 

ve složení Jakub Vorel a Zbyněk Přibilík (8. B). Všichni se i přes nervozitu zhostili prezentování svého 

tématu výborně. Nejvíce porotu z naší školy zaujali Šizuňkové, kteří prezentovali na téma „Technologie 

nás sbližují“, a za to byli oceněni 4. místem. 

  

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie D. 
V pondělí 9. dubna se naši žáci zúčastnili okresního kola biologické olympiády v kategorii D (šesté a 

sedmé třídy). Tématem letošního ročníku byl „Pohyb“. 

Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ - praktické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test 

teoretických znalostí. Každý účastník okresního kola navíc vypracoval vstupní úkol zaměřený na vlastní 

pozorování. 

Školu reprezentovali Alžběta Šujanová, Samuel Vinkler ze 7. A, Matěj Frank ze 7. B a Adam Švaříček z 

6. B. Všichni nám udělali obrovskou radost, protože se díky svým přírodopisným znalostem umístili na 

začátku výsledkové listiny. Nejlepšího výsledku dosáhla Alžběta Šujanová na 2. místě a Samuel Vinkler 

na 3. místě. Oběma gratulujeme a přejeme hodně štěstí 25. 5. 2018 v Brně, kde budou naši školu i celý 

okres reprezentovat v krajském kole. 

 

Volejbalové školní reprezentace v okresním kole.   
Dne 18. 4. 2018 se uskutečnilo okresní kolo soutěže ve volejbale dívek. Ve Vyškově naši školu reprezen-

tovalo družstvo ve složení: Nela Stavělová (7. A), Viktorie Obořilová (7. B), Adéla Horáčková (8. A), 

Tereza Zezulová (8. A), Sabina Vargová (9. A), Tereza Šedá (9. B) a Tamara Zmrzlá (9. B). Děvčata 

v silné konkurenci dalších šesti družstev předvedla vynikající výkony a po celém dopoledni náročných 

utkání, z nichž až na jedno všechna vyhrála, obsadila krásné 2. místo. Všem děvčatům gratulujeme, děku-

jeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme, aby se jim ve volejbale dařilo i nadále! 

Volejbalový tým hochů ve složení Ondřej Válka, Šimon Jurajda, Štěpán Šmerda, Adam Janek, Tomáš 

Jochman a Marek Kosař reprezentoval Základní školu Tyršova ve Slavkově u Brna v okresním kole vo-

lejbalové ligy žáků základních škol. Turnaj probíhal za účasti deseti družstev ze základních škol okresu 

Vyškov. Hoši z Tyršovky si vedli velmi dobře, hráli pěkný volejbal. Bohužel v rozhodujícím zápase ve 

skupině prohráli, takže nemohli bojovat dál. Ve skupině skončili na třetím místě. 
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Hravá angličtina ve třetí třídě. 
Jaro už je všude kolem nás a zavítalo také k nám do školy. Žáci 3. třídy si v hodině angličtiny „hráli“ s 

jarem a se vším, co k němu patří. Při pohybové písničce předváděli zvířátka a protáhli si celé tělo. Během 

luštění křížovky a jiných slovních rébusů se děti naučily spoustu nových slovíček. Třeťákům se jarní hra-

vá angličtina velice líbila a společně si i ve škole užili „Happy Spring“. 

 

Tradiční soupeření šachistů na ZŠ Tyršova. 
Ve středu 18. dubna 2018 se na ZŠ Tyršova uskutečnil již šestý ročník šachového turnaje žáků základních 

škol ze Slavkova a okolí.  

Po vzájemných zápasech obsadila první příčku Jana Tauchmanová (6. B, ZŠ Komenského). Emma Ry-

becká (6. B, ZŠ Tyršova) společně se Štěpánem Červinkou (1. A, ZŠ Komenského) si vybojovali dělené 

druhé a třetí místo.  

Poděkování za pomoc při organizaci turnaje náleží vedoucímu Šachového klubu DDM Slavkov u Brna 

panu Ing. Miroslavu Mertovi, který působil ve funkci rozhodčího.  

 

Naši úspěšní reprezentanti na pěvecké soutěži. 
Pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní „Zazpívej, slavíčku“ je určena žákům ze všech ročníků základ-

ních škol a probíhá každoročně.  

Okrskové kolo proběhlo v DDM Slavkov 23. dubna a naši žáci se v něm umístili takto: 

I. kategorie 1. - 3. ročník: Ester Kučerová - 2. místo, Moudrá Marie - čestné uznání. 

III.kategorie 6. – 9.ročník: Alžběta Šujanová - 3.místo.  

IV. kategorie - dueta: Kyselová Soňa a Schwecová Terezie - 1. místo, Carroll Ella Venassa a Karkošková 

Jolana - 3. místo. 

 

Markéta Moudrá nás reprezentovala v krajském kole. 

Po úspěchu v okresním kole recitační soutěže Dětská scéna 2018 se  Markéta  Moudrá, žákyně 6. třídy, 

zúčastnila krajského kola recitační soutěže v Brně. Za velmi pěkný přednes získala pochvalu odborné 

poroty.   

 

Chlapci v okresní biologické soutěži nezklamali. 
V pondělí 23. dubna se naši žáci zúčastnili okresního kola biologické olympiády v kategorii C (osmé a 

deváté třídy). Tématem letošního ročníku byl „Pohyb“. 

Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ - praktické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test 

teoretických znalostí. Každý účastník okresního kola navíc vypracoval vstupní úkol zaměřený na vlastní 

pozorování. 

Školu reprezentovali Adam Janek z 9. B, Štěpán Kučera a Libor Tesař z 8. A. V silné konkurenci chlapci 

obstáli. Nejlépe se umístil Adam Janek na 12. místě, hned za ním skončil Libor Tesař a 17. místo obsadil 

Štěpán Kučera. 

  

Další úspěšná mise našich matematiků v okresním kole MO. 
Nejlepší mladí matematikové z šestých a osmých ročníků základních škol okresu si 17. dubna poměřili 

své síly na okresním kole předmětové olympiády ve Vyškově. Řešení zapeklitých příkladů se zúčastnili 

také reprezentanti naší školy Antonín Červinka a Martin Jelínek. 

Antonín Červinka z 8. A podal vynikající výkon a odměnou mu je skvělé druhé místo. Martin Jelínek 

také zabojoval a vysoutěžil si pátou příčku.   

 

Žákovská poezie tentokrát anglicky. 
Ve čtvrtek 26. 4. 2018 proběhl první a určitě ne poslední ročník soutěže ve skládání básní v anglickém 

jazyce „Time for Rhyme“. Přihlášení žáci měli za úkol napsat básničku na jedno ze tří témat (School, 

Space, Spring) a zároveň použít minimálně tři slova z pěti zadaných. Minimální délka básničky byla šest 

rýmovaných veršů. Většina básníků si vybrala jim nejbližší téma – škola. Básničky budou v nejbližších 

dnech zveřejněny na nástěnce „Our English Window“ v prvním patře budovy školy. Na Edupage bude 

umístěna anketa, ve které můžete hlasovat o nejvydařenější báseň.  
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Na festival literatury faktu byli oceněni naši žáci. 
V letošním roce pořádal Zámek Slavkov – Austerlitz již čtrnáctý ročník festivalu literatury faktu Slavkov-

ské memento, jehož součástí je také literární a výtvarná soutěž pro žáky základních a středních škol. Této 

soutěže se žáci naší školy účastní pravidelně již od prvních ročníků, a to vždy s úspěchem. Ani letošní rok 

nebyl výjimkou. Přestože jsme letos do soutěže poslali pouze pět prací, čtyři z nich byly porotou oceněny. 

Zbyněk Přibilík získal za svou práci „Na východní frontě“ 3. místo v kategorii próza stejně jako Adéla 

Antošová v kategorii poezie za svou báseň „Bitva u Slavkova“. Adéla získala navíc ještě čestné uznání za 

svoji úvahu o sebevědomí současných teenagerů s názvem „Ego“. Čestným uznáním ocenila porota i 

práci Pavlíny Plotěné „Příběh mého pradědečka“. Všem oceněným žákům gratulujeme a věříme, že se 

soutěže s úspěchem zúčastní i příští rok. 

 

Okrskové kolo pěvecké soutěže v Bučovicích. 
Žáci naší školy se každoročně účastní dětské soutěže ve zpěvu lidových písní „Zazpívej, slavíčku“. V 

letošním jubilejním třicátém ročníku se v okrskovém kole, které proběhlo dne  

23. dubna 2018 v DDM ve Slavkově u Brna, umístili naši žáci takto: 

I. kategorie (1. - 3. ročník): Ester Kučerová - 2. místo.  

II. Čestné uznání obdržela Marie Moudrá 

III. kategorie (6. – 9. ročník): Alžběta Šujanová - 3. místo 

IV. kategorie (dueta): Soňa Kyselová a Terezie Schwecová - 1. místo, Ella Vanessa Carroll a Jolana 

Karkošková - 3. místo 

První tři soutěžící z každé kategorie postoupili do okresního finále konaného v Bučovicích dne 10. květ-

na. Naši školu zde reprezentovaly čtyři dívky. Ve velké konkurenci zpěváků celého okresu Vyškov se jim 

bohužel nepodařilo obsadit žádné čelní místo, přesto načerpaly mnoho zkušeností během přípravy reper-

toáru i v průběhu prezentace svých pěveckých dovedností. 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho radosti ze zpěvu. 

 

Okresní kolo atletické soutěže dopadlo nad očekávání. 
Žáci a žákyně Základní školy Tyršova Slavkov u Brna se každoročně účastní atletické soutěže Pohár roz-

hlasu s Českou spořitelnou. V letošním ročníku došlo k úpravám v organizaci a žáci byli zařazeni do ka-

tegorií podle ročníku narození. 

Starší kategorii v atletických disciplínách běh 60m, 800m, 1500m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí a 

štafetový běh 4x60m reprezentovali žáci a žákyně ze 7. – 9. ročníku. U mladší kategorie vrh koulí nahra-

dil hod míčkem a dlouhé běhy byly kratší (600m a 1000m). 

Okresní kolo proběhlo na atletickém stadionu ve Vyškově. 

Vynikajícího úspěchu dosáhly starší i mladší dívky, které ovládly obě dívčí kategorie a postupují do kraj-

ského kola. To se v dlouhé historii naší školy ještě nepodařilo. 

Družstvo starších dívek startovalo ve složení Barbora Šujanová, Sarah Vinklerová, Dominika Chmelařo-

vá, Tamara Zmrzlá, Adéla Žáková, Tereza Šedá, Adéla Antošová, Tereza Zezulová, Nela Navrátilová a 

Adéla Horáčková. 

Nejlepší výsledky: Barbora Šujanová svým výkonem 10,75 m ve vrhu koulí obsadila 1. místo. Sarah Vin-

klerová v běhu na 800m skončila na 3. místě.  Na třetí pozici se také umístila štafeta dívek (Navrátilová, 

Zmrzlá, Chmelařová, Vinklerová). 

Starší hoši skončili na devátém místě. Nejlepšího výsledku dosáhl Richard Novák v běhu na 60m, kde 

skončil na 5. místě.  

Družstvo mladších dívek reprezentovaly Julie Kachlířová, Eliška Šemorová, Karolína Hornová, Nela 

Stavělová, Adéla Červinková, Pavla Čamlíková, Viktorie Obořilová, Tereza Pokorná, Karolína Ševčíko-

vá. 

Nejlepší výsledky: Adéla Čevinková vybojovala 1. místo v běhu na 60m, skok vysoký vyhrála Pavla Ča-

mlíková a Julie Kachlířová doběhla čtvrtá na 600m. Štafeta ve složení (Červinková, Kachlířová, Čamlí-

ková a Hornová) skončila druhá. 

Chlapci v mladší kategorii obsadili sice celkovou osmou příčku, ale náš reprezentant Lukáš Bok kromě 

druhého místa ve sprintu získal celkově nejvíce bodů ze všech zúčastněných. 
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Naše atletky opět příjemně překvapily. 

Vítězná družstva okresních kol Poháru rozhlasu se zúčastnila v úterý 22. května krajského kola v Břecla-

vi, aby si zde poměřila síly v disciplínách lehké atletiky. Okres Vyškov reprezentovaly jak v kategorii 

mladší žákyně, tak v kategorii starší žákyně, dívky ze ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna. 

Ve velmi silné konkurenci si družstvo ve složení: Adéla Červinková, Pavla Čamlíková, Karolína Ševčí-

ková, Julie Kachlířová, Karolína Hornová, Viktorie Obořilová, Nela Stavělová, Eliška Šemorová a Tereza 

Pokorná vybojovalo pěkné 5. místo za 4338 bodů. Nejhodnotnějšího výsledku dosáhla Adéla Červinková 

ve skoku vysokém, kdy výkonem 141 cm obsadila 2. příčku, což ji v bodovém ohodnocení spolu s během 

na 60 metrů (8,95 s) posunulo na 5. místo úspěšnosti mezi všemi mladšími žákyněmi. Velmi milým pře-

kvapením byl bodový zisk Karolíny Ševčíkové v bězích na 60 a 600 metrů. 

V kategorii starších žákyň obsadila děvčata 6. místo s kvalitním celkovým součtem 5317 bodů, z nichž 

většinu zajistila pětice Barbora Šujanová (1. místo ve vrhu koulí), Sarah Vinklerová, Dominika Chmela-

řová, Adéla Žáková a Tereza Šedá, kterou dobře doplnily Tamara Zmrzlá, Adéla Horáčková, Nela Navrá-

tilová a Adéla Antošová. 

 

Velmi poučná exkurze ve slavkovské firmě. 
Žáci osmých ročníků Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna navštívili slavkovskou rodinnou firmu 

LIKO-S. Exkurze proběhla v rámci vyučovacího předmětu Člověk a svět práce a byla velmi vhodným 

doplněním části učiva tohoto předmětu  ekonomika a provoz domácnosti. 

Pan Musil, majitel firmy, žákům firmu představil. Dále byla pro žáky připravena prezentace na velmi 

důležité téma dnešní doby – finanční gramotnost. Byli provedeni výrobní halou s výkladem. Velmi zají-

mavým bylo pro žáky seznámení s interaktivní multimediální příčkou SMART-i-WALL. Samozřejmě 

nechyběla prohlídka a informace o ekologické kancelářské budově LIKO- Noe, která je energeticky 

soběstačná a umí bezezbytku hospodařit s vodou. 

Firma LIKO-s měla exkurzi pro žáky připravenu tak, že je zaujala. Žáci z exkurze odcházeli obohaceni o 

velmi zajímavé poznatky a informace. 

 

Zahraniční výjezd žáků školy. 
Ve dnech 15. – 20. 5. 2018 se sedmnáct studentů devátého ročníku a dvě děvčata z 8. A třídy naší školy 

zúčastnilo poznávacího zájezdů do Amsterdamu a Londýna. Cestu spoluorganizovala brněnská CK Tour-

sport. 

Odjížděli jsme v úterý v odpoledních hodinách směr Praha přes Německo do Nizozemí a v osm hodin 

ráno druhého dne jsme vysedali v centru Amsterdamu. 

Amsterdam je hlavní město Nizozemí od roku 1808. Na jeho území se nacházejí dvě památky světového 

kulturního dědictví UNESCO. A jednu z nich, amsterdamské kanály ze 17. století, jsme měli na programu 

i my. Po krátké procházce centrem města, kdy jsme si prohlédli měšťanské domy z období Zlatého věku 

Nizozemska, květinový trh, kostel Nieuwe Kerk a dům Anne Frankové, jsme zamířili do přístaviště, od-

kud vyplouvají výletní lodě po třech nejznámějších kanálech Herengracht (kanál pánů), Kaizergracht 

(kanál císařů) a Prinsengracht (kanál princů). Většina lidí jezdí po Amsterdamu na kole, ve městě je vy-

budován systém cyklostezek a my jsme si jen těžko zvykali na to, že cyklisté mají přednost. Každou 

chvilku na nás některý z nich zběsile zvonil. Počasí nám přálo, hodinová plavba rychle uběhla, někdo 

fotil, někdo dospával probdělou noc v autobuse. Byla tu také první možnost procvičit si angličtinu, proto-

že na lodi dostali žáci audioprůvodce, který seznamoval s historií objektů, kolem nichž jsme pluli. 

V další části dne jsme se vlakem přemístili do dvacet kilometrů vzdáleného skanzenu Zaanse Schans. 

Celý areál leží u řeky Zaan, je v něm kolem třiceti pěti dřevěných chaloupek zelenobílé barvy a mlýny 

posbírané z celého Nizozemska. V chaloupkách máte možnost spatřit výrobu dřeváků, čokolády nebo 

slavného holandského sýra. V objektu je i muzeum, historické obchůdky, pekárna, obchod se suvenýry a 

turistické informační centrum. Mlýny jsou pro veřejnost zpřístupněné tři. V jednom z nich se vyrábí pa-

pír, další dva řežou dřevo a melou barvu. 

V šest večer na nás na parkovišti před muzeem čekal autobus. Byla před námi téměř dvouhodinová jízda 

do hotelu Ibis poblíž Antverp, kde jsme nocovali. 
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Další den jsme časně ráno zamířili do Calais, odkud odjíždí vlakové soupravy Eurotunelu do anglického 

Folkestone. Tunel je dlouhý padesát kilometrů a od roku 1994 umožňuje přímé železniční spojení mezi 

Londýnem a kontinentální Evropou. 

Z Londýnských památek jsme ten den nestihli ani jednu, na programu totiž byla Warner Bros studia se 

svojí expozicí Harry Potter. A to bylo něco! Strávili jsme zde celé odpoledne. Večer už byl jen čas přesu-

nout se do anglických rodin, které zajišťovaly pro naše žáky ubytování. 

Ani v pátek jsme se ještě do Londýna nedostali, čekalo nás totiž pobřežní město Portsmouth v anglickém 

hrabství Hampshire. V roce 2003 zde byla zahájena stavba 168 metrů vysoké Spinnaker Tower, ocelové 

věže ve tvaru námořní plachty u přístavu, která má být oslavou námořní tradice města. Stavba byla do-

končena roku 2005 a my jsme touto atrakcí začínali návštěvu města. Většina pamětihodností Portsmouthu 

souvisí s jeho námořní historií, takže jsme si prohlédli loď HMS Victory, zbytky vlajkové lodi Jindřicha 

VIII. Mary Rose, vyzvednuté ze dna moře a Královské námořní muzeum. 

Poslední den našeho zájezdu jsme se konečně dočkali a dostali se do hlavního města Velké Británie. Řidi-

či autobusu nás vysadili v Greenwichi, kudy od roku 1884 prochází nultý poledník. Odtud jsme se dostali 

lodí do centra města a prohlédli si všechny památky, které se během jednoho dne dají stihnout: London 

Eye, Big Ben, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Piccadelli Circus, Tower i Tower Bridge. Nachodili 

jsme dvanáct kilometrů, projeli se červeným double decker busem, londýnským metrem a nakonec se 

svezli i lanovkou Emirates. 

Večer jsme unavení, ale šťastní, nasedli našeho jednoposchoďového zájezdového autobusu a vydali se na 

cestu domů. 

 

Turnaj ve vybíjené o Pohár DSO Ždánický les a Politaví 

Ve středu 23. května 2018 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili turnaje ve vybíjené o Pohár DSO Ždánický les 

a Politaví. 

Družstva byla rozdělena do dvou skupin. Naše družstvo obsadilo ve své skupině druhé místo a v boji o 

medailové umístění získalo při mohutném povzbuzování diváků celkové třetí místo. 

Žákům patří dík za jejich bojovnost a nasazení. Stejně jako podpora do finálového kola, které se bude 

konat v červnu v Křenovicích. 

  

Exkurze do Technického muzea 
Žáci osmých ročníků naší školy se během května zúčastnili exkurze do Technického muzea v Brně. Kro-

mě poutavé přenášky Svět páry a vody, jejímž cílem bylo přiblížit dětem vývoj parních strojů a jejich 

využití v dnešní době, se mám také podařilo navštívit výstavu s názvem Umění emailu a technika smaltu. 

Dočasná výstava o skle nanášeném na kov je svým obsahem velice atraktivní a v naší republice zcela 

unikátní. Závěr našeho pobytu v muzeu jsme strávili v technické herně, kde si žáci mohli vyzkoušet mno-

ho zajímavých pokusů. 

 

První ročník a hned vítězství v obou kategoriích beachvolejbalu. 
Dne 25. 5. 2018 ZŠ Tyršova ve spolupráci se ZŠ Komenského pořádala první ročník turnaje v plážovém 

volejbale. Akce se zúčastnily čtyři školy ZŠ Tyršova, ZŠ Komenského, ZŠ Rousínov a ZŠ Křenovice. Jak 

v dívčí, tak v chlapecké kategorii byly všechny souboje vrovnané. Nejlepší výkony během celého turnaje 

podávaly dvojice Janek - Válka a Žáková - Zezulová. Po odehrání zápasů, systémem každý s každým, se 

tito sportovci umístili na prvních místech ve svých skupinách. Dvojice Zmrzlá - Šedá obsadila třetí příč-

ku. Další naši reprezentanti (Jurajda - Lokaj, Bůbela - Jochman, Čermáková - Obořilová) rozhodně žád-

nou ostudu neudělali a za vzornou reprezentaci jim patří pochvala. 

Celkový dojem z prvního ročníku je velmi kladný a určitě bychom chtěli do budoucna uspořádat další 

turnaje. 

 

Projekt Hasík ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem. 
V průběhu druhého pololetí žáci druhého a šestého ročníku v rámci projektu Hasík navštívili požární sta-

nici ve Vyškově. Nejen hoši, ale i děvčata si se zájmem prohlédli vybavení hasičských vozů, speciální 

protipožární techniku, vyzkoušeli si pravou hasičskou helmu i kombinézu, zhlédli oživování raněného a 

další zajímavosti. Škola tak navázala na první část projektu, která probíhala u nás ve Slavkově. 
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Projekt Hasík je preventivní program určený žákům základních škol v celé České republice. V naší škole 

probíhá tento projekt současně ve 2. a 6. třídě. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a 

návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou 

formou, vedou ji odborně vyškolení instruktoři z řad profesionálních a dobrovolných hasičských sborů. 

Prostřednictvím Hasíka děti předávají informace i svým rodičům.  

 

Školní vlastivědný zájezd prvního stupně. 

Konec školního roku je na prvním stupni spojen  s těšením se na školní výlet. V úterý 15. 5. zamířili žáci 

nejmladších tří tříd do ZOO Olomouc.  V této zoologické zahradě najdeme spoustu zajímavých a pro děti 

atraktivních zvířat. Nejvíce nadšené byly děti z  výběhu žiraf, obdivovaly také ohradu s kozami. Někteří  

určitě nezapomenou na návštěvu netopýřího domku.  A i když to tak ráno při nástupu do autobusu nevy-

padalo, počasí nám přálo, takže se nám výlet velmi vydařil. 

 

Příprava budoucích žáčků ZŠ Tyršova. 
Stejně jako v předešlých letech proběhl i letos na naší škole tzv.„ Nultý ročník“. Uskutečnily se dvě lekce 

a zúčastnilo se ho 45 předškoláků, kteří byli rozděleni do menších skupinek. Děti pečlivě plnily nejrůz-

nější úkoly a zapojily se do všech činností s velkým nadšením. Cílem bylo ukázat dětem i jejich rodičům, 

jak se pracuje v 1. třídě, seznámit děti se školním prostředím, se svojí třídou i s paní učitelkou a také upo-

zornit rodiče, co všechno by děti měly zvládnout, než nastoupí do 1. třídy. 

 

Úspěšná reprezentace v krajském kole Biologické olympiády. 
V pátek 25. 5. 2018 proběhlo v Brně krajské kolo Biologické olympiády kategorie D. Z okresního kola 

postoupili Samuel Vinkler a Alžběta Šujanová. Oba se pečlivě připravili na reprezentaci naší školy. Ve 

všech částech soutěže (poznávací úkoly, laboratorní práce a test z teorie) obstáli a stali se úspěšnými řeši-

teli krajského kola. Ve velmi vyrovnané tabulce konečného pořadí třiceti soutěžících obsadila Alžběta 15. 

místo a Sam 21. příčku. 

 

Děvčata na čtvrtém místě v kraji. 
Dne 1. 6. 2018 se naše škola zúčastnila krajského kola plážového volejbalu v Brně. Po prvotním překva-

pení, kdy se nám vlivem nešťastného zranění rozpadla chlapecká dvojce, jsme vyrazili do krajského měs-

ta pouze s dvojicí Adéla Žáková a Tereza Zezulová.  

Dívky se konkurence nezalekly a po dvou vítězných utkáních ze tří se probojovaly až k bojům o medaile. 

Bohužel v semifinálovém souboji děvčata podlehla ve dvou setech budoucím vítězkám celého turnaje. 

V boji o třetí místo chyby na podání odsunuly naše reprezentantky na čtvrtou příčku. 

I tak je třeba děvčatům poděkovat za skvělou podívanou a bojovný výkon.  

 

Pythagoriáda - okresní kolo 

V úterý 29. května se konalo ve Vyškově okresní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“, kterého se 

zúčastnilo celkem 72 žáků z 15 škol. Reprezentanti naší školy se mezi ostatními soutěžícími neztratili. 

V kategorii šestých ročníků obsadil Ondřej Opletal páté a Ema Novotná šesté místo. Mezi „sedmáky“ 

skončila Alžběta Šujanová pátá a Robert Fiala byl jedenáctý. V soutěži žáků osmého ročníku obsadila 

Adéla Horáčková sedmé místo a Jakub Vorel byl desátý. 

 

Švihadlo - tradiční soutěž pro žáky a žákyně na prvním stupni. 
Ve středu 30. 5. 2018 proběhla ve třetí třídě soutěž v přeskocích přes švihadlo. Soutěžilo se ve dvou kate-

goriích – chlapci a dívky. Žáci usilovali o největší počet dokončených přeskoků přes švihadlo libovolným 

způsobem po dobu půl minuty. Výkony byly vskutku obdivuhodné. Nejlepší „ skokani“ byli odměněni 

diplomem a sladkostí. 

Výsledky: 

kategorie chlapci: 1. místo   Ondřej Slezák, 2. místo   Matěj Poláček, 3. místo   Filip Vrána    

kategorie dívky:  1. místo  Adéla Pokorná, 2. místo  Marie Moudrá, 3. místo  Natálie Tomášková 

 

Mimořádná beseda o psaní a českém jazyce. 
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Ve středu 6. června 2018 navštívila Základní školu Tyršova spisovatelka Ivona Březinová, jejíž knihy 

máme ve školní knihovně a žáci si je se zájmem čtou. Společně s ní za námi přišla také paní knihovnice 

Jarmila Urbánková z Městské knihovny ve Slavkově u Brna, která s sebou přinesla celou řadu knih od 

paní spisovatelky. 

Ivona Březinová píše pro děti všech věkových kategorií, od předškoláků po dospívající. Věnuje se nej-

různějším žánrům.  Některé její  knihy zaujmou  tématem  jinakosti a handicapu (autismus, dítě na vozí-

ku, Alzheimerova choroba, šikana, závislosti atd.)  a jsou čtenáři zvláště vyhledávané. Mnozí naši žáci si 

tak přečetli např. triptych Holky na vodítku či knihu Řvi potichu, brácho. 

Tato autorka je také držitelkou mnoha ocenění, mezi která patří např. Zlatá stuha nebo Cena knihovníků. 

V roce 2002 byla nominována na prestižní cenu Magnesia Litera. 

S paní Ivonou Březinovou jsme besedovali v den, kdy v Brně pokřtila svou novou knihu s názvem 

www.bez-bot.cz., a protože jsme si jeden výtisk koupili do školní knihovny, jsou dvě děvčata z 6. B její-

mi prvními čtenáři. 

 

Beseda pro dívky o dospívání. 
Za tímto názvem se skrývá jedna z přednášek z cyklu o reprodukčním zdraví pro žáky druhého stupně 

základních škol. Na naší škole proběhla 6. června a byla určena děvčatům sedmého ročníku. 

Program společnosti MP Education s.r.o. pomáhá učitelům v přípravě dětí na období dospívání a umož-

ňuje dětem chápat fyzické a psychické změny, kterými procházejí. Děti si tak uvědomují, že tyto změny 

jsou běžnou součástí jejich vývoje. Získávají rovněž základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského 

těla, chápou souvislosti reprodukčního zdraví a jsou vedeni k zodpovědnosti. 

V atmosféře důvěry a otevřenosti se hovoří o vlastních názorech a pocitech a posiluje se odpovědnost za 

vlastní zdraví. 

 

Pokračování dopravní výchovy ve čtvrté třídě. 
Výlet na dopravní hřiště ve Vyškově se i díky pěknému počasí žákům čtvrtých tříd vydařil. Děti si připo-

mněly základní dopravní a bezpečnostní pravidla a ještě než vyjely na hřiště, čekal je test, který většina z 

nich zvládla na výbornou. Pak už se z nich stali účastníci dopravy a na zapůjčených kolech si každý sám 

prověřil, jak ovládá dopravní značky a různé dopravní situace. Tentokrát i se semafory … Výlet se žákům 

líbil a zopakování znalostí i dovedností důležitých pro bezpečný pohyb na silnici jim před prázdninami 

určitě přišlo vhod. 

 

Finálový turnaj ve vybíjené. 
V úterý 12. června 2018 se konal v Křenovicích VIII. ročník tradičního turnaje ve vybíjené „O putovní 

cenu DSO Ždánický les a Politaví". Do finále postoupila z okrskových kol družstva, která se umístila na 

prvních třech místech. Šest týmů bylo rozděleno do dvou skupin. Naše družstvo, složené ze žáků 3. a 4. 

třídy, se ve své skupině utkalo s družstvy ZŠ Bošovice a ZŠ Bučovice 711 a v dalším souboji  s druž-

stvem ZŠ Bučovice 710. Navzdory velké konkurenci bojovali naši žáci statečně a umístili se na pátém 

místě. 

Naše poděkování za reprezentaci  školy patří Filipu Vránovi, Richardu Gachovi, Dianě Macháčkové, 

Vanese Červinkové, Arnoštu Urbanovi, Lukáši Kotolanovi, Terezii Šebečkové, Alexandře Durákové, 

Tomáši Vévodovi, Matěji Tůmovi a Daniele Pislcajtové. 

 

Spolupráce mezi lidmi různých věkových skupin. 
Kromě dlouhodobé spolupráce s rehabilitačním zařízením B. Braun Omnia Slavkov u Brna v rámci pro-

jektu Rovná záda, Základní škola Tyršova Slavkov u Brna v loňském roce navázala spolupráci i se seni-

orským stacionářem Domov s úsměvem. Tato spolupráce je zaměřena především na mezigenerační kon-

takt mezi dětmi ze základní školy a seniorskými obyvateli domova. V rámci této spolupráce mají žáci 

sedmých ročníků ZŠ v rámci vyučovacího předmětu Člověk a svět práce – práce na pozemku možnost 

pěstovat zeleninu na záhoncích v areálu B. Braun Omnia. Při této činnosti se žáci školy setkávají i s oby-

vateli domova. V letošním školním roce se sedmáci mohli pochlubit krásnou úrodou hrášku, kedluben a 

různých odrůd ředkviček. Svoji úrodu přinesli ukázat i obyvatelům domova. V příštím školním roce již 

budou po rekonstrukci školy opět obnoveny školní pozemky pro pěstitelskou činnost. Žáci budou tak 

http://www.bez-bot.cz/
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budou moci pěstovat více druhů plodin a naučit se základním činnostem při práci na pozemku. Přesto 

bude spolupráce se zařízením Domov s úsměvem pokračovat.  Pochopení mezigeneračních rozdílů je 

velmi důležitým faktorem při výchově dnešní mladé generace. 

 

Využití projektu při učení i zábavě. 
Je za námi první rok, kdy se mohli žáci naší školy po vyučování věnovat učení se a hraní deskových her. 

Jak se ukázalo, zájem byl veliký a náplň klubu zaujala tak, že celková docházka dosahovala téměř deva-

desáti procent. Pro zajímavost jen uvádíme, že celkově jsme hráli přes dvacet různých deskových her a 

luštili vice než třicet rébusů. Mezi nejoblíbenější hry patřily například Na prodej, Dixit či Leo musí ke 

kadeřníkovi.  Po celou dobu si děti mohly navzájem vysvětlovat pravidla jednotlivých her nebo svou ob-

líbenou hru samy naučit ostatní. Své znalosti a dovednosti pak mohly zúročit v některém z turnajů. Bě-

hem schůzek za jednotlivé úkony hráči sbírali body do závěrečného hodnocení. Ti nejlepší v různých 

kategoriích za odměnu získali hry, hlavolamy, sladkosti a jiné drobné ceny. Doufáme, že děti si pravidel-

ná herní odpoledne náležitě užily a těšíme se na pokračování v příštím roce.  

 

Žáci a žákyně prvního stupně si zazávodili na novém stadionu. 
V úterý 26. června se na zrekonstruovaném městském stadionu uskutečnily atletické závody žáků 1. stup-

ně slavkovských základních škol. Každou školu reprezentovalo družstvo, které tvořilo přibližně 80 dívek 

a chlapců 1. až 5. ročníku. Soutěžilo se v běhu na 60, 200 a 400 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým 

míčkem a štafetovém běhu. 

Děti k závodům přistoupily zodpovědně a mnohé předvedené výkony měly vynikající úroveň. Pikantní na 

soutěži bylo to, že proti sobě nastoupila celá řada kamarádů a kamarádek ze slavkovského atletického 

oddílu, se kterým v letošním roce slaví velký úspěch, a to postup do krajského finále atletických přípra-

vek. Vyvrcholením závodů byl štafetový běh 8 x 50 metrů, který se rozhodoval až na posledním úseku a 

ve kterém si za bouřlivého povzbuzování zaplněné tribuny vybojovalo vítězství družstvo ZŠ Tyršova. Po 

sečtení bodů ze všech disciplín se celkovým vítězem a držitelem poháru pro rok 2018 stala Základní škola 

Tyršova.  

 

O školní projekt a s ním spojený nepovinný předmět je stále velký zájem. 
Dlouhodobý školní projekt Optimalizace pohybového režimu dětí se zaměřením na prevenci a nápravu 

vadného držení těla je originálním projektem Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna. Jeho propraco-

vaný způsob realizace na škole probíhá již devátým rokem. Hlavními činiteli při realizaci jsou odborná 

spolupráce s rehabilitačním zařízením B. Braun Omnia Slavkov u Brna a školní výuka nepovinného 

předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTV), o který je z řad rodičů i dětí velký zájem. Na základě tohoto 

projektu je u dětí na prvním stupni podchycen stav držení těla. Během působení projektu se daří u dětí 

včas odhalit odchylky v držení těla a za spolupráce rodičů, rehabilitačního zařízení a výuky ZTV je zmír-

nit či úplně odstranit. Projekt bude na škole pokračovat i v dalším školním roce a škola tak bude přispívat 

především k prevenci negativních vlivů dnešní doby na držení těla dětí. 

 

Tradiční sportovně společenský závěr školní docházky. 
Odevzdané učebnice, ukončená klasifikace a zbývají poslední dny do vydání závěrečného vysvědčení na 

základní škole.  A jak je tráví deváťáci na Tyršovce? Samozřejmě společně se svými třídními vyučujícími 

a hlavně ve sportovním duchu. Jeden golfový výcvik, další den plážový volejbal a poslední den turistická 

vycházka s opékáním špekáčků, k tomu pěkné počasí… Takovým způsobem opět prožívali žáci devátých 

ročníků ze základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna poslední společné chvíle školní docházky. Pohy-

bové aktivity jsou součástí školního projektu Rovná záda. Základní škola Tyršova je školou, která nutnost 

pohybové a sportovní aktivity žáků řadí na jednu z předních míst. 

 

Zájezd do divadla. 
V pondělí 25. června navštívili páťáci divadelní představení Beatles aneb Žlutá ponorka v divadle Radost 

v Brně. Toto veselé hudební představení je pozvánkou do šedesátých let 20. století, kdy svět sice rozdělo-

vala „železná opona“, ale zároveň došlo k jistému společenskému uvolnění a bořily se mnohé zavedené 

zvyklosti a tradice. K symbolům doby patřily dlouhé vlasy, krátké sukně, květiny, kytary a – The Beatles. 
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Georg, Ringo, Paul a John tehdy „hýbali světem“. Dominantní složkou inscenace je proto pochopitelně 

hudba slavné skupiny. Děti bravurně zvládly cestování běžnou hromadnou dopravou a poslední společný 

výlet tak přispěl k příjemnému závěru školního roku. 

 

Návštěva knihovny na závěr roku. 
Ve středu 27. 6. žáci 2.  a  3. třídy navštívili Městskou knihovnu a slavkovský zámek.  Paní knihovnice si 

pro žáky nachytala zajímavé povídání o knihách a chodu samotné knihovny. Prohlídka zámku byla také 

velice zajímavá a poučná. Žáci si celý program užili a zároveň se dozvěděli nové poznatky. Tímto děku-

jeme všem za příjemné dopoledne. 

 

Pasování na čtenáře 

Ve čtvrtek 28. června se naši prvňáčci stali právoplatnými čtenáři. Po prvních písmencích, slabikách a 

slovech začali v průběhu školního roku opravdu číst. Přišel osobně pan ředitel a obě paní učitelky předaly 

dětem odměny, které věnoval Spolek rodičů a přátel školy. Odznáček a krásné perníky s logem slabikáře 

udělaly dětem velkou radost. Všem malým čtenářům přejeme, ať se kniha stane jejich věrným kamará-

dem. 

Velké poděkování patří i členkám Spolku rodičů za výborný nápad a pomoc s  výrobou cen pro naše nej-

menší. 

 

Slavnostní rozloučení s absolventy naší školy. 
Ve čtvrtek 28. června nastal konečně vytoužený den všech žáků devátých ročníků. Stejně jako každým 

rokem se konala malá slavnost v krásném prostředí Historického sálu na slavkovském zámku. V pravé 

poledne se zde sešli nejen nastrojení a najednou nezvykle vážní deváťáci a jejich učitelé, ale také rodiče a 

další příbuzní. Nechyběli ani hosté z radnice - pan starosta Bc. Michal Boudný a členka školské rady paní 

Romana Krchňavá. 

Třídní učitelé a ředitel školy k žákům naposled pronesli pedagogický proslov, pan starosta popřál vše 

nejlepší do budoucna. A někteří z deváťáků si možná až nyní uvědomili, že devět let na základní škole 

opravdu končí a nastává nová etapa jejich života. 

 

 

 

VÝPIS ÚČASTI ŽÁKŮ V OKRESNÍCH A KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH  
 

 
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
 
Hoši 
 
Okresní kolo v přespolním běhu  6. místo (kategorie mladší žáci) – soutěž družstev  
  8. místo (kategorie starší žáci) – soutěž družstev 
 
Okrskové kolo v minikopané   2. místo (IV. kategorie) 
 
Okrskové kolo McDonald´s CUP   4. místo (kategorie B) 
 
Okrskové kolo McDonald´s CUP   5. místo (kategorie A) 
 
Okresní kolo v lehké atletice   2. místo Lukáš Bok (VI.A) – běh na 60 m 
(Pohár rozhlasu)    6. místo Richard Novák (IX.A) – běh na 60 m 
      5. místo Jakub Krejčíř (IX.B) – skok vysoký 
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Rozřazovací kolo turnaje ve vybíjené 3. místo (kategorie 3. – 4. tř.) 
O pohár DSO Ždánický les a Politaví 
    
Finálové kolo turnaje ve vybíjené  5. místo (kategorie 3. – 4. tř.) 
O pohár DSO Ždánický les a Politaví  
 
Okresní soutěž v plážovém volejbalu 1. místo Adam Janek a Ondřej Válka (IX.B) 
 

      
 
Dívky 
 
Okresní kolo v přespolním běhu  1. místo (kategorie mladší žákyně) – soutěž družstev  

2. místo (kategorie mladší žákyně) – Sarah Vinklerová  
3. místo (kategorie mladší žákyně) – Julie Kachlířová  
5. místo (kategorie mladší žákyně) – Adéla Červinková 

  5. místo (kategorie starší žákyně) – soutěž družstev 
 2. místo (kategorie starší žákyně) – Tereza Urbanová 
 
Okresní soutěž ve volejbalu   2. místo (IV. kategorie) 
 
Rozřazovací kolo turnaje ve vybíjené 3. místo (kategorie 3. – 4. tř.) 
O pohár DSO Ždánický les a Politaví 
    
Finálové kolo turnaje ve vybíjené  5. místo (kategorie 3. – 4. tř.) 
O pohár DSO Ždánický les a Politaví    
 
Okresní kolo v lehké atletice   1. místo družstvo mladších žákyň  
(Pohár rozhlasu)    1. místo družstvo starších žákyň 
      3. místo Sarah Vinklerová (VII.A) – běh na 800 m 
      5. místo starší žákyně – štafeta 4x60 m 
      5. místo Dominika Chmelařová (VIII.A) – skok daleký 
      6. místo Sarah Vinklerová (VII.A) – skok daleký 
      2. místo Julie Kachlířová (VI.A) – běh na 600 m 
         5. místo Julie Kachlířová (VI.A) – skok daleký 
      2. místo Adéla Červinková (VII.B) – běh na 60 m 
      1. místo Pavla Čamlíková (VII.B) skok vysoký  

4. místo Adéla Červinková (VII.B) skok vysoký 
      1. místo Barbora Šujanová (IX.B) – vrh koulí 

5. místo Dominika Chmelařová (VIII.A) – běh na 60 m 
2. místo mladší žákyně – štafeta 4x60 m 

 
Krajské kolo v lehké atletice   5. místo družstvo mladších žákyň  
(Pohár rozhlasu)    7. místo družstvo starších žákyň 
 
Okresní soutěž v plážovém volejbalu 1. místo Adéla Žáková (IX.A) a Tereza Zezulová (VIII.A) 

3. místo Tereza Zmrzlá (IX.B) a Tereza Šedá (IX.B) 
 
Krajský přebor v plážovém volejbalu       4. místo Adéla Žáková (IX.A) a Tereza Zezulová (VIII.A) 
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VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE 
 
Okresní kolo Dějepisné olympiády   7. místo Zbyněk Přibilík (VII.B) 
 
Okresní kolo Matematické olympiády   1. místo Martin Sedlák (IX.B) 
       2. místo Antonín Červinka (VIII.A) 
       5. místo Martin Jelínek (VI.A) 
 
 
Okresní kolo Soutěže v cizím jazyce (anglický)  1. místo Martin Vévoda (VIII.A) 
 
Okresní kolo Zeměpisné olympiády   2. místo Ondřej Opletal (VI.B) 
       5. místo Filip Charvát (VI.A) 
       7. místo Jakub Janek (VII.A) 
       7. místo Adéla Antošová (VIII.B) 
        
Okresní kolo Biologické olympiády   2. místo Alžběta Šujanová (VII.A) 
       3. místo Samuel Vinkler (VII.A) 
       6. místo Adam Švaříček (VI.B) 
             
Okresní kolo Pythagoriády    5. místo Alžběta Šujanová (VIII.A) 
       5. místo Filip Charvát (VI.B) 

5. místo Ondřej Opletal (VI.B) 
       6. místo Ema Novotná (VI.B)  
 
Krajské kolo Matematické olympiády   úspěšný řešitel Martin Sedlák (IX.B)  
  
 
Krajské kolo soutěže Prezentiáda   4. místo Tomáš Vévoda, Antonín Červinka,  
           Šimon Chmela (VIII.A) 
 
 
SPOLEČENSKÉ SOUTĚŽE 
 
Soutěž dětských recitátorů – okresní kolo  1. místo Markéta Moudrá (V. A) 

   
Pěvecká soutěž „Zazpívej slavíčku“ okrskové kolo 1. místo Soňa Kyselová (V.A) 

1. místo Terezie Schwecová (V.B)   
2. místo Ester Kučerová (III.A) 

       3. místo Alžběta Šujanová (VII.A) 
       3. místo Ella Carroll (V.A) 
       3. místo Jolana Karkošková (V.A) 
       Čestné uznání Marie Moudrá (III.A) 
 
 
Literární soutěž „ Slavkovské memento“  3. místo Adéla Antošová (VIII.B) 
       3. místo Zbyněk Přibilík (VIII.B) 

Čestné uznání Pavlína Plotěná (VIII.B) 
Čestné uznání Adéla Antošová (VIII.B) 
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Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

V únoru proběhla v naší škole inspekční činnost prováděná ČŠI zaměřená na výuku matematiky a využití 

matematiky v dalších předmětech (matematická gramotnost). Inspektoři vyjádřili spokojenost s úrovní 

výuky a kromě pochvalného hodnocení doplnili i několik upozornění směřujících k dalšímu zvyšování 

kvality. Žádná písemná doporučení ani výzva k přijetí opatření nebyla vydána.   

 

 

Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy – finanční rok 2016 

 

Uvádíme hospodaření finančního roku 2017. 

 

PŘÍJMY 

Prostředky krajského úřadu 14.033.708,00 

Prostředky zřizovatele    1.750.000,00 

Projekt – OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ - ÚZ 33063    160.533,00       

Vlastní příjmy získané - z doplňkové činnosti 244.260,00 

 vlastní příjmy + úroky     6.569,84 

Použití rezervního fondu 189.918,00 

Použití FRIM            0,00 

Dar od sponzora (KPŠ)            0,00 

 

Celkem:  16.384.988,84 

 

VÝDAJE 

Prostředky Krajského úřadu Brno 14.033.708,00 

Prostředky zřizovatele   1.486.390,77 

Účelové dotace            0,00 

Rezervní fond + FRIM      189.918,00 

Doplňková činnost 185.189,00 

Projekt – OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ - ÚZ 33063 160.533,00          

Dar finanční            0,00 

 

 

Celkem:                                                                                                                                    16.055.738,77 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    329.250,07 
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Část XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola se ve školním roce zapojila do rozvojového programu MŠMT ve čtvrtém  čtvrtletí roku 2017, který 

se týkal zvyšování platů pracovníků ve školství. Mezinárodních programů se kromě využívání dotací 

z OP VVV viz níže 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 1.9.2017 probíhá dvouletý projekt z OPVVV - výzva č.22 "ZŠ Tyršova Slavkov 22" - šablony pro ZŠ. 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a podpora 

extrakurikulárních aktivit. 

Aktivity: 

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ. 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin. 

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

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. 

 Celkové způsobilé výdaje 940 848,00 Kč 
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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 ve Slavkově. 

Pravidelně spolupracujeme s DDM Slavkov – kroužky a pořádání akcí. 

V rámci projektu „Rovná záda“ spolupracujeme s odborníky společnosti B-Braun.  

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.  

Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. 

 

 

 

 

 

 

Ve Slavkově u Brna 3. 9. 2018    Mgr. Jiří Půček, ředitel školy 

 

 

 


