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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 

2018/2019 

Počet tříd 
Celkový 

počet žáků 

Počet žáků  

na jednu třídu 
celkem z toho 

spec. vyrovnávacích 

1. stupeň 8  0 0 206 25,75 

2. stupeň 8 0 0 196 24,50 

Celkem 16 0 0 402 25,125 

 

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. 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 s umělým travnatým povr-

chem, malé hřiště s umělým povrchem, 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 (bezdrátová forma). 

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. Ve školním roce 

již byly využívány nové učebny. Vybudovány byly nové kabinety, skladovací a další  prostory.  

Škola je také klíčovou regionální institucí z pohledu začleňování dětí s tělesným postižením. Jako jedna z 

mála 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  30 / 26,76 *) 
 *) 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 Bc. Jiří Leg-

ner, který nahradil odcházejícího Mgr. Líznara, dokončí vzdělání státní závěrečnou zkouškou magister-

ského studia na podzim 2019. 
 

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 

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 
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Mazurová (Šárka Navrátilová), Mgr. Eva Janková, Mgr. Petr Líznar (Bc. Jiří Legner), Mgr. Petra Janíko-

vá, Mgr. Dominik Průdek. 

Asistenti pedagoga: Nikola Foitlová, Marta Lažková, Denisa Rozkopalová, Ivana Ludvová 

 

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 (Marie Knotková), Zdena Minaříková, Hana Puppová 

 

 

Část IV. 

Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení na střední školy 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

Dne 25. 4. 2019 proběhl zápis do prvního ročníku školního roku 2019/2020. K zahájení povinné školní 

docházky na základní škole bylo přijato celkem 40 žáků. Do školy ale nastoupí pouze 38 dětí, které budou 

rozděleny do dvou prvních tříd. 

 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

Na konci školního roku 2018/2019 ukončilo povinnou školní docházku na ZŠ Tyršova celkem 50 žáků a 

všichni byli přijati ke studiu na středních školách. Největší zájem projevili naši žáci o studium  na střed-

ních odborných školách zakončených maturitní zkouškou (18) a na gymnáziích (18).  Na středních od-

borných učilištích zakončených učňovskými zkouškami se bude dále vzdělávat 12 žáků a 2 žáci byli při-

jati na uměleckou školu. 

*V příštím školním roce zahájí studium celkem v 5 okresech. 27 z nich bude studovat v okrerse Brno – 

město,  16 v okrese Vyškov, 5 v okrese Brno - venkov, 1 v okrese Břeclav a 1 v okrese Ústí nad Orlicí. 

Na víceletá gymnázia podalo přihlášku celkem 10 žáků – 2 na šestileté gymnázium a 8 na osmiletá gym-

názia.  Na šestileté gymnázium, byla přijata 1 žákyně, a na osmileté gymnázium 4 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. 52 52 50 0 2 0 0 0 

2. 44 (42) 42 43 0 1 0 0 0 

3.  29 (28) 25 24 3 5 0 0 0 

4. 30 28 29 2 1 0 0 0 

5. 51 42 39 9 12 0 0 0 

Celkem za I. stupeň 206 (203) 189 185 14 21 0 0 0 

6. 59 31 29 28 30 0 0 0 

7. 42 29 32 11 9 1 1 1 

8. 46 21 22 24 24 1 0 0 

9. 49 26 19 23 30 0 0 0 

Celkem za II. stupeň 196 107 102 86 93 2 1 0 

Celkem za školu 402 (399) 296 287 100 

 

114 2 1 0 

  

SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ  

 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla žádnému žáku snížena známka z chování. 

 

ABSENCE 

 

 I. II. 

Celkový počet omluvených hodin ve škole  17230 20049 

Celkový počet neomluvených hodin ve škole  3 37 

Průměrný počet omluvených hodin na jednoho žáka 43,35 50,36 

Průměrný počet neomluvených hodin na jednoho žáka 0,01 0,10 

 

Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2018/19 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. 
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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 

30. 8. 2018 všichni zaměstnanci 

školy 

Slavkov u 

Brna 
Školení BOZP a PO, poskytování 1. pomoci 

5. 10. 2018 Eva Janková Brno Upper Primary – IV. Angličtina pro 2. stupeň 

ZŠ 5. 10. 2018 Svatava Mazurová Brno Upper Primary – IV. Angličtina pro 2. stupeň 

ZŠ 4. a 11.10. 

2018 
Světlana Filipová Brno Google – využití ve škole 

11.10.2018 Jiří Půček Praha Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání ve 

škole 
24.10.2018 Jiří Půček Vyškov 

Jak zajistit spisové služby u obcí, měst a škol-

ských zařízení 

26.11.2018 Petr Líznar Olomouc Paraziti lidí: přátelé i nepřátelé, mýty a fakta 

1.12.2018 Věra Dobešová Brno Školní systemické konstelace 

5.12.2018 Dominik Průdek Brno Kreativní metody výuky cizích jazyků 

12.12.2018 
všichni pedagogičtí 

pracovníci 
Slavkov Spolupráce asistenta s učitelem 

24.1.2019 Lucie Hrňová online 
Únikové hry a další schovávačky – aneb češ-

tina na  

2. stupni může být skvělá 
7.2.2019 Nicol Stavělová Brno 

Předmět sociálně pedagogické péče jako pod-

půrné opatření pro žáky s SVP 

22.2.2019 Dominik Průdek Brno Zacházení s chemickými látkami ve školách 

(Che, Bi, Ek) 27.2.2019 Jiří Půček Olomouc Aktuální stav školské legislativy 

28.2.2019 Zdeněk Vičar Brno Projekt 3D akademie pro základní školy 

11.4.2019 Ivana Majárková Brno Přípravná početní cvičení 

11.4.2019 Petra Janigová Brno Přípravná početní cvičení 

11.4.2019 Monika Odehnalová Brno Přípravná početní cvičení 

11.4.2019 Šárka Valnohová Brno Přípravná početní cvičení 

11.4.2019 Katka Nosková Brno Přípravná početní cvičení 

29.4.2019 Lucie Hrňová online Hrajeme si v českém jazyce 

29.5.2019 Lenka Půčková Brno M-dílna 

11.6.2019 Zdeněk Vičar Prostějov Správní právo ve škole a školském zařízení 

11.6.2019 Jiří Půček Prostějov Správní právo ve škole a školském zařízení 
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Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

AKCE ŠKOLY 

 

Školní rok 2018/2019 zahájen  

V pondělí 3. září ožila škola příchodem žáků, kterých máme letos 399. Nejmenší žáčky v obou prvních 

třídách přivítal nejen pan ředitel Mgr. Jiří Půček, ale i pan starosta Bc. Michal Boudný, pan místostarosta 

Mgr. Petr Kostík a předseda naší školské rady pan Mgr. Bohuslav Fiala. 

Společně prvňáčkům popřáli, aby se jim ve škole líbilo a učení je bavilo.  

 

Dopravní výchova 

Ve čtvrtek 20. září 2018 navštívili žáci 4. třídy dětské dopravní hřiště ve Vyškově. Nejdříve se v učebně 

věnovali teoretické přípravě, seznámili se se správným vybavením jízdního kola, s pravidly pro bezpeč-

nou jízdu na kole a také se základními pravidly silničního provozu. Poté následovala  praktická část. Děti 

se na kolech vydaly na silnice dopravního hřiště, kde se snažily jednotlivá pravidla zvládnutá teoreticky 

převést do praxe. Všichni si postupně vyzkoušeli bezpečné odbočování vpravo i vlevo, zastavení u krajni-

ce nebo třeba objíždění překážky.  

Po celou dobu pobytu na dopravním hřišti nám přálo počasí, k dobré náladě pak přispěl i malý dárek od 

slavkovského MÚ, odboru dopravy a silničního hospodářství, jenž se zároveň postaral i o finanční zajiš-

tění autobusové dopravy dětí do Vyškova i zpět.  

 

Výstava ovoce a zeleniny 

I letos se naši nejmladší žáci z prvního stupně šli podívat na výstavu ovoce a zeleniny, která se konala v 

pondělí 24. 9. 2018 v Kulturním domě Bonapart. K vidění byly opravdu ty nejlepší kousky z pěstitel-

ských zahrádek. Při pohledu na krásně ozdobené stoly a naleštěná jablíčka se všem dětem sbíhaly sliny. 

Výstavu zpestřily také výtvarné práce žáků školy. 

Vystavené plody si byli tentokrát prohlédnout i žáci z druhého stupně v rámci výchovy ke zdraví a biolo-

gie. Všem se exkurze moc líbila.  

 

Projektový den zaměřený na brannou výchovu. 

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se žáci devátých tříd a jedné třídy osmého ročníku zúčastnili projektového dne 

„Umím nás bránit“. V prostorách slavkovského stadionu si tak žáci na vlastní kůži vyzkoušeli, jak by 

měli reagovat při různých mimořádných událostech, tak aby ochránili sebe, své okolí a minimalizovali 

škody na majetku. 

Průběh projektového dne UMÍM NÁS BRÁNIT: 

Úvodní část byla věnována teoretické přípravě vztahující se k řešení mimořádných událostí. Žáci byli 

následně rozděleni do pěti skupin a tyto skupiny se pohybovaly po pěti praktických stanovištích (laické 

poskytování první pomoci, orientace v prostoru a evakuace, přežití v přírodě, městě, instituci, sebeobrana 

a komunikace s cizí osobou, bezpečná manipulace se zbraněmi a střelivem – branná povinnost).  

Díky finanční podpoře Ministerstva obrany byl projektový den zdarma.  

 

Žáci VIII. A  navštívili Prahu.  

Praha je považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Historické centrum města s jedinečným 

panoramatem Pražského hradu, největšího hradního komplexu na světě, je památkovou rezervací 

UNESCO. 

Právě historické jádro města a mnohé památky přilákají ročně miliony turistů ze zemí celého světa. Ve 

čtvrtek 27. září 2018 se mezi nadšené turisty a obdivovatele Prahy zařadili také  chlapci a dívky z 8. A 

třídy ZŠ Tyršova.   
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Prošli jsme Václavským náměstím, které se už chystalo na oslavy Dne české státnosti. Zastávka u Staro-

městského orloje byla kratší, protože právě končila jeho několikaměsíční rekonstrukce a na  slavnostní 

spuštění bychom museli čekat do dalšího dne. Další naše kroky vedly k Betlémské kapli. Staré Město 

jsme opouštěli po Karlově mostě a přes Kampu jsme došli k Pražskému Jezulátku. Poté jsme lanovkou 

vyjeli na Petřín, pobavili se v Zrcadlovém bludišti, shlédli na Prahu z rozhledny a vydali se přes Pražský 

hrad ke stanici metra Malostranská. Metrem jsme se vrátili na začátek naší procházky, k Národnímu mu-

zeu, které je po rekonstrukci připravené přivítat první návštěvníky v Den vzniku samostatného českoslo-

venského státu.   

V Evropě je prý Praha páté nejnavštěvovanější město po Londýně, Paříži, Istanbulu a Římě. V prvních 

čtyřech městech možná někteří naši žáci již byli. Myslíme si proto, že je přínosné, aby poznali také hlavní 

město státu, ve kterém žijí, aby poznali nejkrásnější architektonické památky, které u nás máme.      

 

Návštěva Městské knihovny Slavkov 

Prohlubování čtenářské gramotnosti v šestém ročníku. 

Součástí předmětu literární výchova v naší škole je také vlastní četba žáků. Na začátku školního roku 

dostanou žáci seznam doporučené četby, z něhož si vyberou nejméně tři knihy, které během roku přečtou 

a napíší si o nich zápis do čtenářského deníku. Snažíme se tak děti vést k četbě a lásce ke knihám. 

Knihy si žáci mohou půjčovat jednak přímo ve škole v žákovské knihovně, jednak v Městské knihovně ve 

Slavkově nebo v obecních knihovnách ve svých obcích. Protože mnoho žáků do Slavkova dojíždí a v 

městské knihovně nikdy nebyli, pořádáme pro naše šesťáky pravidelně v září do knihovny exkurzi. 

Také letos nás přivítala milá paní knihovnice a vysvětlila dětem, jak knihovna funguje, jaká je výpůjční 

doba a které knihy najdou v jednotlivých odděleních. Žáci si pak mohli knihovnu sami prohlédnout a 

zjistili, že se zde dá najít spousta zajímavého čtení.  

Naše velké díky patří paní knihovnici J. Urbánkové za to, že nás vždy velmi ochotně přijme, věnuje se 

nám ve svém volném čase, dětem poskytne velmi poučný a zajímavý výklad a trpělivě odpovídá na 

všechny jejich dotazy. A ti, kdo do knihovny chodí pravidelně, dobře vědí, že díky paní Urbánkové panu-

je v naší knihovně vždy milá a pohodová atmosféra, takže se tam všichni čtenáři těší. 

 

Přespolní běh – okresní kolo 

Ve středu 26. 9. se žáci ZŠ Tyršova zúčastnili okresního kola v přespolním běhu ve Vyškově. I když se 

delší běhy většinou u žáků netěší velké oblibě, celkem 23 dívek a chlapců z naší školy svým zodpověd-

ným přístupem a velmi dobrými výkony dokázalo pravý opak. 

Nejlepšího výsledku – 2. místa – dosáhlo družstvo mladších dívek ve složení: Caroll Ella Vanesa (6. A), 

Karkošková Jolana (6. A), Holoubková Petra (6. B), Kachlířová Julie (7. A), Kovářová Nela (7. A), Rábi-

ková Kristýna (7. A).  

Družstvo mladších chlapců skončilo na 8. místě, družstva starších dívek a starších chlapců obsadila shod-

ně celkové 4. místo.  

Z jednotlivců byla nejúspěšnější Sarah Vinklerová z 8. A, která ve své kategorii doběhla druhá. 

 

Turnaj v minikopané - postup do okresního kola 

Pořádali jsme základní kolo fotbalového turnaje. 

V úterý 2. 10. 2018 se konalo okrskové kolo turnaje v minikopané na našem hřišti za budovou školy.  

Naši chlapci nastoupili do všech utkání s velkým nasazením a to se vyplatilo. V prvním zápase jsme po-

razili ZŠ Komenského 3:1, když rozhodovala především přesnější střelecká muška našich hráčů. V po-

dobném duchu proběhla i další dvě naše utkání. ZŠ Křenovice jsme porazili 2:1 a ZŠ Šaratice 4:1. Těmito 

výsledky jsme si zajistili postup do okresního kola. Souboj o první místo s Otnicemi mohl být pro nás 

takovou třešničkou na dortu. Bohužel zde nás přesnost v zakončení opustila a my jsme nakonec prohráli 

2:1.   

Sestava: Buček, Kachlíř, Novák Z., Novák R., Šmerda, Hořínek, Šindler, Palásek, Charvát, Otépka  

Všem borcům bych chtěl poděkovat za vzornou reprezentaci a zodpovědný přístup. 
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Přírodovědný klokan 

Ve středu 10. 10. 2018 proběhlo školní kolo celostátní soutěže Přírodovědný klokan. Na soutěžící čekalo 

24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu  a všeobecných znalostí.  

Cílem organizátorů této soutěže je oživit zájem o přírodovědné a technické obory u žáků základních a 

středních škol. 

V naší škole se v kategorii Kadet zúčastnilo 83 žáků z osmého a devátého ročníku.   

Nejlepšími řešiteli se stali Libor Tesař (IX.A) s 69 body , Šimon Chmela (IX.A) s 61 body, Zdeněk Přibi-

lík (IX.B) a Martin Vévoda (IX.A) s 60 body. 

 

ZŠ Tyršova a B. Braun Omnia 

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 minulých letech navázala spolupráci i se 

seniorským stacionářem Domov s úsměvem. Tato spolupráce je zaměřena především na mezigenerační 

kontakt 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 navštívili sedmáci seniory v jejich prostředí v úterý 9. října. Stalo se tak i v sou-

vislosti s projektem "72 hodin", jehož cílem je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, 

aby společně dokázali mnoho! Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jed-

notlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro 

smysluplné trávení volného času.  

Plánujeme ale, že spolupráce se zařízením Domov s úsměvem bude pokračovat dále i mimo tento projekt.  

 

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí a přijímací řízení exkurze pro žáky 9. ročníku. 

Žáci 9. ročníků se v těchto dnech zamýšlejí nad výběrem střední školy pro další studium. Ve čtvrtek 18. 

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

než 40 školách a učili se vést řízenou komunikaci se zástupci jednotlivých škol a získat od nich informace 

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

Sochorova ve Vyškově.   

 

Geologická exkurze pro devátý ročník. 

V úterý 16. října naši deváťáci během celodenní exkurze navštívili přírodně, geologicky i historicky zají-

mavá místa v okolí Rudice v CHKO Moravský Kras.  

Přímo v krajině se žáci seznámili s příklady krasových jevů a jejich vznikem, našli místní horniny, zjistili 

jejich původ a viděli, jak krasovou krajinu přetváří voda. Během exkurze prošli pískovnu Seč, geopark, 

skalní amfiteátr Kolíbky či Rudické propadání. Celá exkurze byla završena u Býčí skály adrenalinovým 

zážitkem při zdolávání nepřístupné jeskyně. 

Všichni žáci se vraceli sice unavení, ale bohatší o nové zážitky a vědomosti. Celkový dojem byl umocněn 

krásným počasím a profesionálním přístupem našich průvodců z Lipky. 

  

Exkurze na zámek 

Zámek Slavkov patří k nejmohutnějším barokním zámkům na Moravě a představuje dominantu města 

Slavkova u Brna. Znám je především jako rezidence významného rodu pánů z Kounic a jako místo, v 

jehož blízkosti se v roce 1805 odehrála bitva tří císařů. 

Ve výuce dějepisu se snažíme, aby žáci poznávali také historii našeho města, to znamená také historii 

rodu Kouniců.   Proto jsme jako každý rok přivedli žáky osmého ročníku do zámeckých prostor, kde je 

přivítala historička a odbornice na zámecké sbírky PhDr. Zichová. Při jejím výkladu si děti zejména vší-

maly typických znaků barokního stavitelství, malířství, sochařství. Velmi si ceníme toho, že nás PhDr. 

Zichová provedla celým zámeckým komplexem  a že naše spolupráce se Zámkem Slavkov – Austerlitz 

pokračuje. 
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Cimbálová muzika žije - výchovný koncert 

Jazz, klasickou hudbu, filmové melodie, lidové písničky, rock - to všechno dokázala zahrát cimbálová 

skupina Réva, která se naší škole představila 18. 10. 2018 v prostorách společenského centra Bonaparte a 

dokázala rozezpívat a roztančit žáky od prvních tříd až po druhý stupeň a stejně tak i pedagogický dopro-

vod.  

V průběhu zábavně naučného programu byly prezentovány typické lidové nástroje – housle, cimbál, kla-

rinet, zobcová flétna, kontrabas. Žáci se mohli aktivně účastnit představení, ověřit si své znalosti hudeb-

ních dějin, zazpívat si známé písně a doprovodit je pohybem. Nadšený aplaus, tanec a spontánní projevy 

radosti z hudby jsou dostatečným důkazem, že je cimbálová muzika stále živá a dokáže zaujmout i gene-

raci nejmladší. 

 

Vesmír 

Exkurze do brněnského planetária. To je něco, na co žáci pátého ročníku hned tak nezapomenou! Dne 24. 

10. 2018 se v části vedené zkušeným moderátorem zadívali na letní a podzimní hvězdnou oblohu, zopa-

kovali si nejznámější fakta o planetách a hvězdách a dozvěděli se něco více  

o nejnápadnějších souhvězdích a bájích, které se k nim vážou. Během přednášky mohli též pomyslně 

vzlétnout z naší planety do širokého vesmírného prostoru tak daleko, že spatřili celou naši galaxii, vydali 

se tedy na cestu, která by jinak při rychlosti světla trvala více než půl milionu let! 

V druhé části programu nazvané Země v pohybu děti nadšeně sledovaly problematiku zemského klimatu, 

systém vzdušných proudů, život v oceánu, koloběh uhlíku, tj. síly, díky nimž je Země v pohybu a jejichž 

pomocí je vhodným místem pro život. Místem, které bychom měli ochraňovat  

a zachovat pro budoucí generace. To je poselství, které zaznělo v závěru pořadu a které, jak pevně dou-

fáme, si všichni zúčastnění se svými zážitky odnesli. 

 

Exkurze v Anthroposu 

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

ském Pavilonu Anthropos.  

Ojedinělé muzeum dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celého evropského 

kontinentu. Značnou pozornost dětí i dospělých přitahuje zejména 3,5 m vysoký model 

mamuta v životní velikosti, provázený mládětem. 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 srozumitelná rovněž dětem ze základních škol. 

Žáci 6. A a 6. B prošli společně s lektorem celou expozici, která je rozdělena do šesti částí: Primáti naše 

rodina, Příběh lidského rodu, Genetika ve vývoji člověka, Paleolitické technologie, Morava lovců a sbě-

račů a Nejstarší umění Evropy. Během prohlídky se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, kterými si dopl-

nily své znalosti o pravěku z hodin dějepisu. 

 

VZPoura úrazům na ZŠ Tyršova - tematický pořad.  

Již třetím rokem proběhlo v naší škole v rámci vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví setkání žáků 

sedmých ročníků s ambasadorem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Ambasadoři jsou mladí handica-

povaní lidé, kteří v rámci projektu VZPoura úrazům navštíví školu. Vypoví žákům svůj životní příběh, při 

kterém došlo k jejich osudovému zranění, a popíší,  jakým způsobem probíhal jejich návrat do běžného 

života a k aktivní sportovní činnosti. Tímto osobním příkladem motivují žáky k bezpečnému a zodpověd-

nému chování vůči svému zdraví a prevenci úrazů při různých každodenních činnostech. Cílem tohoto 

projektu tedy především je, aby nepřibývalo dětí, které v důsledku úrazu musí žít s celoživotním postiže-

ním.  

 

Key English Test - nanečisto 

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 si mohli dobrovolníci z osmých a devátých tříd vyzkoušet nanečisto zkoušku KET 

(Key English Test). Jedná se o mezinárodní jazykovou zkoušku úrovně A2 podle Evropského referenční-

ho rámce pro jazyky (CEFR). Na této jazykové úrovni by měli být žáci opouštějící základní školu. Naše 
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zkouška nanečisto obsahovala dvě ze tří běžných částí, tzv. papers (čtení a psaní, poslech, mluvený pro-

jev). Pro časovou náročnost jsme žáky netestovaly z mluvení. Zkoušky se zúčastnilo 7 deváťáků a 8 

osmáků. Hodnotily jsme přísně, podle pravidel mezinárodní zkoušky. K úspěšnému absolvování musí 

účastník dosáhnout 80%. S radostí můžeme konstatovat, že všichni deváťáci a většina osmáků tuto hrani-

ci splnila. Mezi deváťáky se nacházejí i tři žáci, jejichž úroveň jazyka dosahuje vyšší úrovně – B1. Totéž 

platí i o jedné žačce 8. třídy. Nejúspěšnější řešitelkou se stala Gabriela Floriánová z 9. A, která dosáhla 

96%. Všem zúčastněným děkujeme za odhodlání a čas, který zkoušce věnovali. Myslíme si, že je to 

vhodná forma reflexe pro nás i žáky.  

 

Okrskové kolo ve florbale 

Dne 9. listopadu  jsme se zúčastnili okrskového kola ve florbale. Na turnaj v Rousínově jsme odjížděli ve 

složení Šaněk, Šinkyřík, Fiala, Dvořák, Šauer, Novák, Machek, Švaříček, Vojtek, Charvát. I když jsme 

ukončili soutěž na 6. místě, naši reprezentanti rozhodně žádnou ostudu neudělali. Vždy se jednalo a o 

těsné prohry. V základní skupině jsme podlehli ZŠ 711 3:2, ZŠ Nádražní 6:4 a v boji o 5. místo jsme pro-

hráli se ZŠ Drnovice 3:2. Škoda, že kluci neproměňovali vyložené šance. Svoji roli sehrál i nezvyk hry na 

florbalovém hřišti klasických rozměrů. 

 

Exkurze na výstavě drobného zvířectva. 

V pátek 16. 11. 2018 se žáci  1. a 2. ročníku šli podívat na „Výstavu drobného zvířectva“, která se konala 

v Hale chovatelů ve Slavkově u Brna. Děti si taky mohly prohlédnout různé druhy králíků, holubů, slepic, 

kohoutů, morčat a andulek. Spousta dětí by si takového malého „zvířecího“ kamaráda přála k Vánocům. 

Výstava se dětem velmi líbila a příští rok jsme tady zas! 

 

Školní kolo Dějepisné olympiády 

Na konci listopadu proběhlo v naší škole každoroční školní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošní sou-

těže znělo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Olympiády se účast-

nili žáci 8. a 9. ročníku. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Libor Tesař z 9. A. s počtem 59 bodů. Druhé 

místo obsadili Zbyněk Přibilík z 9. B a Radim Hořínek z 8. B, kteří získali shodně 57 bodů. 

 

Piškvorky - tradiční soutěž v logické hře. 

Ve čtvrtek 22. 11. proběhlo školní kolo soutěže v Piškvorkách. Celkem se přihlásilo rekordních 27 hráčů. 

Po bojích ve čtyřech základních kolech postoupilo do finále šest hráčů ve starší kategorii a čtyři hráči v 

kategorii mladší.   

 

Naši reprezentanti postoupili do okresního kola. 

V pátek 7. 12. se naši  chlapci účastnili v nejstarší žákovské kategorii okrskového kola florbalové soutěže. 

Náš tým ve složení Hořínek, Kyselka, Janek, Otépka, Buček, Kachlíř, Fiala, Konečný a Šmerda vyhrál 

všechna svá utkání. To znamená postup do okresního kola. Především poslední jmenovaný se projevil 

jako skvělý střelec a opravdový tahoun mužstva.  

Nelze samozřejmě opomenout i vynikající výkon brankáře a ostatních hráčů v poli. 

 

Mikulášská nadílka 

Ve středu 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. 

 

Návštěva informačního střediska na úřadu práce 

Žáci 9. ročníků absolvovali již tradičně na přelomu listopadu a prosince program ve vyškovském  infor-

mačním a poradenském středisku úřadu práce. Seznámili se s činností úřadu práce a měli možnost projít 

si databázi povolání. Získali řadu cenných informací o jednotlivých profesích i o středních školách a 
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zejména o přijímacím řízení na školy. V závěru si všichni vyplnili Hollandův dotazník, který jim dal od-

pověď na otázku, která skupina oborů odpovídá jejich zájmům a schopnostem. 

 

Vánoční kapříci 

Třída 3. A v pátek 7. 12. navštívila DDM ve Slavkově u Brna, kde byla pro děti připravena tvořivá dílnič-

ka. Děti si tak vytvořily z keramiky vánočního kapříka a hvězdičku. Program se dětem moc líbil a bylo to 

pro všechny pěkné adventní dopoledne. Tímto děkujeme celému týmu z DDM. 

 

Exkurze žáků VIII. B do Prahy - očima jednoho z žáků 

Dne 11. 12. 2018 naše třída VIII. B jela na exkurzi do Prahy. Také s námi jeli náš třídní učitel P. Jeřábek 

a učitelka dějepisu P. Pitronová. V Praze jsme strávili asi šest hodin a viděli alespoň ty nejznámější histo-

rické památky našeho hlavního města. Nejdříve jsme šli kolem Jeruzalémské synagogy, prohlédli si Jin-

dřišskou věž a viděli budovu Národní banky. Na chvíli jsme se zastavili u Prašné brány a Obecního domu. 

Potom jsme zamířili rovnou na Staroměstské náměstí, kde se zrovna konaly vánoční trhy. Na "Staromák" 

jsme dorazili právě 20 minut před polednem, ideální doba k prohlédnutí celého náměstí se všemi jeho 

pamětihodnostmi. A samozřejmě jsme si nenechali ujít ani polední odbíjení orloje, stejně jako desítky 

dalších návštěvníků. Ze Staroměstského náměstí jsme zamířili přímo na Karlův most, kde jsme viděli 

místo, odkud byl Jan Nepomucký svržen do Vltavy. Po krátké občerstvovací pauze jsme se vydali na 

Pražský hrad a podívali se do Svatovítské katedrály. Cestou k Národnímu divadlu jsme udělali zastávku u 

"Pražského Jezulátka". Před kostelem byla ohrádka se zvířaty, která jsme mohli pohladit a nakrmit. Po-

tom už nám nic nebránilo v cestě k Národnímu divadlu, k němuž jsme došli po mostě Legií. Naší poslední 

zastávkou bylo Václavské náměstí, kde jsme si dali hodinovou přestávku s pozdním obědem. Na závěr 

jsme udělali fotku před svatým Václavem s Národním muzeem v pozadí. Po dni stráveném v Praze nás 

čekala asi tříhodinová cesta zpět vlakem do Slavkova. Myslím, že se výlet vydařil, všem se líbil a určitě 

bychom jeli znovu. 

 

Nejkrásnější vánoční stromeček 

Soutěžní vánoční stromeček ZŠ Tyršova získal s počtem 96 hlasů na slavkovském zámku krásné 2. místo. 

Tak jako již v minulých letech i letošní předvánoční čas  si žáci 7. a 8. ročníku zpříjemnili výtvarnou vý-

chovu výrobou vánočních ozdůbek, kterými nazdobili stromeček vystavený ve foyer slavkovského zám-

ku. Zde probíhala soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček a sami návštěvníci zámku svými hlasy rozhod-

li, který stromeček je výzdobou zaujal nejvíc. Letošní soutěže se zúčastnilo 8 škol a organizací. Je radost-

né konstatovat, že snaha, pečlivost a kreativita našich žáků byla odměněna 96 hlasy a tím i získáním 2. 

místa v soutěži. 

 

Vánoční tvořivá dílna 

Vánoční svátky patří u dětí k těm nejoblíbenějším. Na tuto událost se žáci na prvním stupni připravují v 

hodinách estetické výchovy. Chystají různá překvapení a přání pro své blízké. Výroba dárečků je vždy 

pro všechny velmi příjemnou záležitostí. Děti si také vyzkoušejí práci s netradičním materiálem, jako jsou 

např. šišky, dřevěná kolečka nebo staré CD. Všechny vyrobené dárečky tak určitě pod stromečkem potěší. 

 

Okresní finále florbalistů 

Dne 19. 12. jsme se účastnili okresního kola florbalové soutěže konané ve Vyškově. Naši chlapci ve slo-

žení Janek, Otépka, Buček, Kachlíř, Fiala, Konečný a Šmerda v základní skupině prohráli obě utkání, jak 

s Rousínovem (4:1), tak s Nádražní (2:1). Chlapci se za své výkony ale rozhodně nemusí stydět, jelikož 

kvalitu prokázali v zápase o 5. místo, kde porazili rivala ze školy Komenského 3:0. 

 

Školní florbalový turnaj 

Dne 21. 12. se uskutečnil na naší škole druhý ročník Vánočního florbalového turnaje. Soubojů se účastni-

ly týmy od 7. do 9 třídy. Všechny zápasy se obešly bez komplikací a celý turnaj proběhl hladce. 

Krásné finále, které bylo napínavé až do konce, nakonec lépe zvládli favorizovaní žáci z 9. B. Druzí 

skončili žáci ze 7. B. V souboji o třetí místo byli úspěšnější žáci ze 7. A, kteří porazili výběr 9. A. Chtěli 

bychom všem zúčastněným poděkovat za fair-play hru a příjemný sportovní zážitek. 
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Mohyla míru - dějepisná exkurze 

V učebnici dějepisu 8. ročníku je kapitola s názvem Císařská Francie a napoleonské války. Žáci se v ní 

seznámí také s průběhem významné bitvy, tradičně nazývané „bitva tří císařů“, která se odehrála nedale-

ko Slavkova u Brna. Spojenecká vojska, tj. armáda rakouská císaře Františka II. a armáda ruská cara Ale-

xandra 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 během školní exkurze. Teprve zde, v 

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

bojišti, byli strašlivou bilancí bitvy, kterou Napoleon navždy spojoval se svým úspěchem a slávou.  

 

Vánoce s Tyršovkou (Vánoční akademie) 

Adventní doba však naštěstí není pouze časem horečných nákupů, ale především obdobím, kdy se také 

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

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

pravili pro rodiče a přátele školy letošní vánoční akademii. Zájem diváků byl velký, a tak bohužel ani 

nestačily prostory hlavního sálu KC Bonaparte. 

Děti prvního stupně zazpívaly, zatančily a přednesly básničky a říkanky s vánoční tématikou. Střídala se 

tradiční i "moderní" vystoupení.  

Na závěr programu přednesla báseň Markéta Moudrá a vánoční píseň zazpívali žáci osmého ročníku.  

 

Lyžařský výcvikový kurz 2019 

V letošním školním roce byl lyžařský výcvikový kurz pro žáky ze Základní školy Tyršova Slavkov u 

Brna zajištěn v nové lokalitě v Hotýlku u Pekina ve Zlatých Horách. Hotýlek nabízí krásné ubytování, 

výborné jídlo a sjezdovku přímo u budovy. Navíc je vybaven wellness zázemím a bowlingem. Obojího 

žáci pod dohledem svých učitelů s nadšením využili.  

Na vzorně upravené a krásně vysněžené sjezdovce všichni žáci zvládli lyžařské i snowboardové doved-

nosti. Díky dostatku sněhu si mohli všichni účastníci kurzu vyzkoušet i běžkování.  

Žáci odjížděli z kurzu velmi spokojeni. Z organizačního hlediska zde vše vyhovovalo podmínkám pro 

konání LVK. Proto byl na stejném místě zajištěn termín i pro příští školní rok. 

 

Velký úspěch v okresním kole Dějepisné olympiády 

Ve středu 16. ledna se konalo ve vyškovském středisku volného času Maják okresní kolo Dějepisné 

olympiády. Letošní téma se zabývalo cestováním v různých dějinných obdobích. Naši školu ve Vyškově 

reprezentovali nejúspěšnější řešitelé školního kola Libor Tesař (9. A), Zbyněk Přibilík (9. B) a Radim 

Hořínek (8. B). Přestože téma bylo velmi široké, úkoly často náročné a konkurence početná, naši hoši 

prokázali, že přípravu na soutěž nepodcenili a že jejich znalosti z historie jsou opravdu hluboké. Libor 

Tesař v konkurenci 38 účastníků z celého okresu obsadil první místo a Zbyněk Přibilík třetí, což je obrov-

ský úspěch. Radim Hořínek nedosáhl sice na nejvyšší příčky, ale umístil se v první polovině a vzhledem k 

tomu, že je teprve v osmé třídě, bude mít další šanci příští rok. Všem našim mladým historikům blahopře-

jeme a doufáme, že jim láska k historii vydrží i v budoucnu.   

26. školní ples ZŠ Tyršova 

V sobotu 19. 1. 2019 se konal již 26. 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, 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, MgA. Veronice Beránkové, která opět s našimi žáky 

polonézu nacvičila, i taneční skupině Martiny Bartuschkové za jejich vystoupení. 
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Okresní kolo ve futsale 

Dne 25. 1. 2018 jsme se zúčastnili okresního kola minikopané, pořádané AŠSK. Náš tým ve složení No-

vák Z., Otépka J., Kachlíř P., Buček O., Šmerda Š., Novák R., Hořínek R. odehrál tři vyrovnaná utkání. 

Bohužel nás trápila koncovka. Šancí bylo dostatek, ale góly chyběly. Po dvou prohraných zápasech 2:0 s 

Vyškovskou Nádražní a 3:2 s Drnovicemi jsme se utkali s Bučovicemi 710 o 5. místo. Střetnutí jsme vy-

hráli na penalty 3:1.  

 

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce 

Ve dnech 22. a 24. ledna 2019 se na Tyršovce uskutečnilo klání mezi žáky osmých a devátých tříd v an-

glickém jazyce. Na patnáct soutěžících čekal test zaměřený na slovní zásobu a gramatiku, poslech a hlav-

ně rozhovor na vylosované téma, ve kterém se hodnotila výslovnost, obsah, slovní zásoba a další. Ve 

velmi těsném souboji získali postup do okresního kola deváťáci Martin Vévoda a Gabriela Floriánová.  

 

Zeměpisná olympiáda - školní kolo 

V pondělí 28. 1. 2019 si žáci naší školy mohli poměřit své zeměpisné znalosti. Dvacet dva 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 prověřili své schopnosti vyhledávat geografické 

informace, znalosti o přírodě i lidské společnosti. Nejúspěšnějším řešitelem v kategorii A se stal žák 6. A 

Tomáš Prokeš, na druhém místě se umístil Vít Kudla z 6. B. V kategorii B se stejným počtem bodů skon-

čili na první příčce Anna Lysáčková ze 7. A a Ondřej Opletal ze 7. B. Výhercem kategorie C se suve-

rénně stal Libor Tesař z 9. A, druhé místo pak náleží Jakubu Jankovi z 8. A.  

 

Kyberšikana - beseda s mluvčí Policie ČR 

 „Jedná se o šikanování jiné osoby prostřednictvím moderních komunikačních technologií – přes telefon, 

internet, instant messeging (ICQ, AIM sítě) apod. Kyberšikana se odehrává ve virtuálním světě. Nedo-

chází zde k přímému fyzickému napadání, jedná se však o psychický teror, zesměšňování, útlak apod. 

Kyberšikana se dnes týká převážně dětí a mladistvých, kteří s technologiemi umí zacházet.“ 

Takto problematiku kyberšikany definuje Policie České republiky. Je to nebezpečí, se kterým se může 

naše mládež v dnešní době stále častěji setkávat. A právě o této problematice si přišla za žáky sedmých 

ročníků ze Základní školy Tyršova Slavkov u Brna pohovořit tisková mluvčí Policie ČR por. Mgr. Alice 

Musilová. Žákům především zdůraznila, jak se před kyberšikanou chránit, jak se bránit útokům a kam se 

v případě potřeby obrátit o pomoc.  Beseda probíhala v rámci vzdělávacího předmětu Výchova ke zdraví 

a byla určitě přínosem v rámci prevence tohoto aktuálního problému.  

 

Okresní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce 

Ve středu 6. února 2019 vyrazili dva deváťáci, Gabriela Floriánová a Martin Vévoda, reprezentovat Tyr-

šovku do Vyškova v okresním kole soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. Zde na ně nejprve čekal test 

zaměřený na poslech a poté konverzace na vylosované téma. Gabči i Martinovi štěstí přálo – oba si vylo-

sovali témata, která si přáli. Nejen díky tomu se v konkurenci dalších třinácti žáků z 8. a 9. ročníků zá-

kladních škol okresu Vyškov umístili na krásných místech. Martin se tak může po loňském vítězství po-

chlubit 3. místem a Gabča radovat ze 4. místa.  

 

Chemická olympiáda - školní kolo 

V úterý 19. 2. se na naší škole konalo školní kolo chemické olympiády. Soutěže se účastnili žáci 9. roční-

ků. Ti se museli popasovat s velmi náročnými úkoly, které pro žáky připravili pražští autoři. 

Nejlépe se vedlo A. Červinkovi, který získal velmi pěkných 52 bodů. V těsném závěsu se umístil Š. Ku-

čera s 51 body (oba ze třídy 9. A). Na třetím místě se umístil Dominik Jopek z 9. B se ziskem 47, 5 bodu. 

Ani zbylých 6 žáků neosáhlo špatných výsledků. Dva nejlepší pojedou naši školu reprezentovat do okres-

ního kola ve Vyškově. 
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Okresní kolo Zeměpisné olympiády 

V úterý 19. 2. 2019 a ve středu 20. 2. 2019 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 Jakub Janek z 8. A umístil na pěkném desátém místě, o 

trochu méně se dařilo Liboru Tesařovi z 9. A, který skončil čtrnáctý ze dvaceti sedmi soutěžících. V kate-

gorii sedmých tříd dosáhla Anna Lysáčková ze 7. A krásného devátého místa a Ondra Opletal ze 7. B 

vybojoval dvanácté místo mezi dvaceti čtyřmi účastníky. Nejúspěšnější byli jako loni ti nejmladší. Vít 

Kudla z 6. B se mohl radovat z výborného čtvrtého místa a Tomáš Prokeš z 6. A dokonce získal postupo-

vé druhé místo. Ten bude naši školu a okres Vyškov zastupovat v krajském kole, které se uskuteční 20. 

března v Brně. 

 

Okresní kolo Chemické olympiády 

V pátek 1. 3. se ve Vyškově uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády. Ze školního kola do něj po-

stoupili A. Červinka a Š. Kučera. V nabité konkurenci především domácích účastníků, ale i mnoha gym-

nazistů obsadil Štěpán Kučera skvělé 6. místo. O něco méně se dařilo A. Červinkovi, který se umístil na 

15. místě. Oba ovšem předvedli velmi dobré výkony, které je potřeba ocenit a za vzornou reprezentaci 

oba pochválit. 

 

Školní kolo recitační soutěže 

Dne 21. 2. 2019 se v naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, jehož se zúčastnili žáci prvního 

stupně. V rámci druhých ročníků a ročníku třetího nadšeně vystoupilo velké množství recitátorů a první 

místo obsadili Matěj Pecháček z II. B a Kateřina Obhlídalová ze III. A. Ze čtvrté třídy a z obou tříd pá-

tých účinkovalo za nadšeného aplausu podporujících spolužáků 17 talentovaných recitátorů. Nezalekli se 

obecenstva, před kterým museli dokázat svůj talent, dobrou paměť, kvalitní výslovnost a zvučný přednes, 

ani posuzující poroty v podobě třídních učitelek. Bylo velmi obtížné vybrat nejlepší z účinkujících, ale 

nakonec postupují do okresního kola recitační soutěže, které proběhne dne 5. 3. 2019 v Domě dětí ve 

Vyškově, Erika Spáčilová z V. B a Filip Tesař z V. A.  

 

Biologická olympiáda – školní kolo 

Poslední únorový týden na naší škole proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie C (žáci 

osmých a devátých tříd) a kategorie D (žáci šestých a sedmých tříd).  Tématem letošního ročníku je „Pří-

jem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven“. Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ - praktické po-

znávání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test teoretických znalostí. Nejúspěšnějším řešitelem v 

kategorii C se stala Alžběta Šujanová, na druhém místě se umístil Samuel Vinkler a na třetím Sarah Vin-

klerová (všichni žáci z 8. A). V kategorii D se nejlépe dařilo Tomáši Prokešovi z 6. A, na druhém místě 

se umístila Terezie Schwecová z 6. B a hned v těsném závěsu na třetím místě Martin Jára z 6.A.  Všichni 

budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se bude konat v dubnu ve Vyškově. 

 

Exkurze v Technickém muzeu 

V pátek 1. března navštívili žáci osmého ročníku Technické muzeum v Brně, které se zabývá technikou 

od hodinových součástek až po letadla. Zpracovává nejen hmotné sbírky vývoje důležitých oblastí vědy a 

techniky, ale i vědeckou dokumentaci historické a současné výroby. V hlavní budově v Brně – Králově 

Poli nabízí návštěvníkům 17 expozic, např. parní a vodní motory, historii optiky, výpočetní techniky, 

železářství, historické automobily, stereovizi a další. Naším hlavním cílem byla návštěva expozice par-

ních a vodních motorů, která dětem měla ilustrovat učivo z fyziky a dějepisu. 

 

Okresní kolo recitační soutěže 

Ve středu 6. března proběhla ve Středisku volného času Maják  ve Vyškově soutěž dětských recitátorů. 

Soutěžící z druhého stupně jsou rozděleni vždy do dvou kategorií, starší a mladší žáci. 

V kategorii žáků šestých a sedmých tříd podobně jako v loňském roce naši školu velmi úspěšně reprezen-

tovala Markéta Moudrá ze 7. B.  Pro přednes si připravila text Mistr Kadó, jehož autorem je básník Ivan 

Wernisch a text Z deníku praktické dívky Zuzany básníka Jiřího Suchého.  
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Markéta svým přednesem zaujala členy poroty i ostatní soutěžící, kterých bylo celkem devatenáct. Po-

dobně jako v loňském roce i letos se stala vítězkou a postupuje do krajského kola.  

Markéto, gratulujeme, děkujeme za pečlivou přípravu a přejeme, aby se ti dařilo i v krajském kole.  

O den dříve vyrazili nejlepší recitátoři z prvního stupně naší školy do Domu dětí ve Vyškově obhajovat 

svůj talent a kvalitní přednes. V konkurenci 27 účastníků okresního kola soutěže získali v rámci své kate-

gorie, tj. žáků čtvrtých a pátých ročníků, vynikající umístění. Filip Tesař z V. A získal čestné uznání a 

Erika Spáčilová z V. B obsadila výborné 2. místo, čímž se kvalifikovala do krajského kola.  

 

Tyršovka školou čar a kouzel - výtvarná soutěž 

Začátek jara byl pro žáky 6., 7. a 8. ročníků v hodinách výtvarné výchovy ve znamení čar a kouzel. V 

rámci vyučování proběhla výtvarná soutěž na téma „Harry Potter a jeho svět“. Výběr výtvarné techniky 

pro ztvárnění svých představ o světě Harryho Pottera byl na žácích. O nejzdařilejší kresbě, malbě nebo 

koláži rozhodli hlasováním sami žáci.  

 

Matematický klokan - soutěž matematického a logického myšlení 

Jako každoročně si žáci 2. až 9. ročníku naší školy v měsíci březnu vyzkoušeli úroveň svého logického 

myšlení při řešení příkladů celostátní soutěže Matematický klokan.  

 

Keramická dílna 

Práci s keramickou hlínou si  měli možnost vyzkoušet žáci ze třídy II. B. Ve čtvrtek 28. března si pro ně 

paní vychovatelky z Domu dětí a mládeže nachystaly velikonoční tvoření. Děti si pod jejich vedením 

vyrobily krásné jarní dekorace v podobě zajíčka, beránka nebo ovečky. Pro některé děti to bylo vůbec 

první seznámení s tímto materiálem. Vyzkoušely si nejen, jak se s hlínou pracuje, ale také se dozvěděly, 

jak se dál výrobek suší a vypaluje v keramické peci. Tvoření se dětem velmi líbilo a už teď se těší na ho-

tové výrobky. Touto cestou bych také  ráda poděkovala pí Martínkové a Ondruškové za perfektní organi-

zaci a průběh celé akce.  

 

Naši žáci v krajských kolech olympiád 

V měsíci březnu se každoročně konají krajská kola různých předmětových olympiád. A protože naši žáci 

byli úspěšní v okresních soutěžích, postoupili někteří z nich až do kraje. V krajském kole Dějepisné 

olympiády naši školu reprezentovali dva deváťáci, Zbyněk Přibilík a Libor Tesař. Přestože se neumístili v 

první desítce, jsou jistě hrdí na to, že si mohli poměřit své vědomosti s nejlepšími mladými historiky z 

Jihomoravského kraje, z nichž většina byli gymnazisté. 

V krajském kole Zeměpisné olympiády pro 6. ročníky za naši školu bojoval Tomáš Prokeš ze 6.A. Ten se 

díky svým zeměpisným znalostem stal úspěšným řešitelem a obsadil velmi pěkné deváté místo ze 17 zú-

častněných soutěžících. 

 

Na startu mužnosti a Čas proměn 

Přednášky o dospívání pro žáky sedmého ročníku.  

V pondělí 1. 4. 2019 se žáci a žákyně sedmých ročníků zúčastnili přednášek týkajících se dospívání a 

změn s ním spojeným. Přednášky byly rozděleny na část pro dívky s názvem "Čas proměn" a část pro 

chlapce s názvem "Na startu mužnosti". Děti se příjemnou a zcela přirozenou cestou dozvěděly nejen 

důležité informace týkající se dozrávání po stránce fyzické, psychické i sociální, ale také o vhodné živo-

tosprávě, správných hygienických návycích, preventivních prohlídkách, sexuálních orientacích, pocitech, 

vztazích, sebevědomí a bezpečnosti.   

Za přednášku i besedu děkujeme paní magistře Heleně Jančálkové, lektorce společnosti MP Education, 

s.r.o.. 

 

Pythagoriáda - speciální matematická soutěž (školní kolo) 

Ve čtvrtek 4. dubna se 49 žáků 5. až 8. ročníku naší školy zúčastnilo základního kola matematické soutě-

že Pythagoriáda, ve které během 60 minut řešili 15 úloh. Nejúspěšnějšími byli Karolína Hornová (VIII. 

A), Alžběta Šujanová (VIII. A), Patrik Frank (VIII. B), Lukáš Bok (VII. A), Hana Obhlídalová (VI. A), 

Jan Fiala (VI. A) a Daniela Hrabovská (VI. B). Nejlepší řešitelé z druhého stupně budou naši školu repre-
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zentovat v okresním kole. V pátém ročníku dosáhli nejlepšího výsledku František Schneider a Jiří Men-

šík. 

 

Happy Spring 

Malý jarní tematický projekt ve výuce angličtiny. 

Konečně je jaro tady a zavítalo také k nám do školy. Žáci 5. třídy si v hodině angličtiny „hráli“ s jarem a 

se vším, co k němu patří. Soutěžilo se s písničkou a během luštění slovních rébusů se děti naučily spoustu 

nových slovíček. Páťákům se jarní hravá angličtina líbila a společně si i ve škole užili „Happy Spring“. 

 

Štafetový pohár 

Atletická soutěž ve Vyškově pro první stupeň. 

Ve středu 3. 4. 2019 se ve Vyškově konalo okresní kolo štafet. Soutěž byla určena pro družstva žáků a 

žákyň 1. stupně ZŠ. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. I. kategorii tvořili nejmladší sportovci z 1. – 3. 

ročníku. II. kategorie byla pro starší sportovce ze 4. – 5. ročníku. Ve finále se utkaly obě kategorie slože-

né ze všech běžců a běžkyň. Časy všech štafet se sčítaly. 

Naši školu reprezentovalo 16 žáků. Naši svěřenci vybojovali krásné, leč nepopulární 4. místo.  

 

Úspěch v krajském kole PREZENTIÁDY 

Prezentiáda je týmová soutěž v prezentačních dovednostech pro dvou až tříčlenné týmy, určená středo-

školákům a starším žákům základních škol.  

Nejlepší týmy, které prošly nominačním kolem soutěže, se utkaly 1. 4. 2019 v prostorách Gymnázia Ma-

tyáše Lercha v Brně o jediné postupující místo do grandfinále. Soutěžící měli na výběr z témat Můj nej-

lepší nápad a Kolik stojí štěstí. 

Přes nominační kolo postoupily z naší školy hned 3 týmy a v krajském kole obsadily první, druhé a čtvrté 

místo. 

1. místo – tým „Štěstíčka“ ve složení Samuel Vinkler a Sarah Vinklerová, 2. místo –tým „Nekamo“ ve 

složení Nela Stavělová, Karolína Hornová a Monika Leitnerová,   

4. místo – tým „Bramboráčky“ ve složení Josefína Nováková a Matěj Frank.  Protože do republikového 

kola postupují jen vítězové krajských kol České a Slovenské republiky, máme velkou radost, že Jihomo-

ravský kraj bude reprezentovat právě ZŠ Tyršova ze Slavkova u Brna s týmem „Štěstíčka“.  

 

Miniveletrh povolání - exkurze pro žáky 

Vybrat si povolání, které zajímá a baví – o tom přemýšlejí nejen devátáci, ale i žáci sedmých a osmých 

ročníků, kteří v úterý 9. dubna navštívili ve Společenském centru Bonaparte Miniveletrh povolání, pořá-

daný v rámci MAP II – Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna ve spolupráci 

s Integrovanou střední školou Slavkov u Brna. 

Žáci nahlédli do učebních plánů jednotlivých oborů, ptali se na podrobnosti výuky a vyzkoušeli též její 

praktickou podobu. Nejvíce je zaujala příprava stolování, dovednosti budoucích barmanů, cukrářský um 

pečení sladkých velikonočních dezertů a šikovnost automechaniků, kteří se pochlubili výsledným mode-

lem otevřeného sporťáku Kaipan. Vyzkoušeli si, zda poznají koření, s nimiž pracují budoucí kuchaři, 

nachystali chutné ovocné jednohubky a měli příležitost podívat se, co vše může vzniknout rukama doved-

ných truhlářů. 

 

Zeměpisná přednáška – KLDR očima cestovatele 

V pátek 12. 4. 2019 měli žáci sedmých a osmých ročníků zpestřené vyučování zeměpisnou přednáškou. 

Cestovatel, pan Karel Starý, se přijel s námi podělit o své zážitky a zkušenosti z návštěv jedné z nejobtíž-

něji přístupných zemí světa.  Podle jeho vyprávění se KLDR nepatrnými krůčky otevírá zahraničním tu-

ristům. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí ze země vyznávající Kim Ir-senovu ideu absolutní soběstač-

nosti a také měli možnost zhlédnout fotografie krásné přírody Korejského poloostrova.  

 

Deváťáci v planetáriu - vesmír a chemie. 

5. dubna. se 41 žáků devátých tříd zúčastnilo v rámci výuky chemie exkurze v brněnském planetáriu. 

Navštívili program s názvem Hvězdný cirkus 3D, ve kterém se dozvěděli o vzniku vesmíru i prvních 
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chemických prvků, chemických reakcích po velkém třesku, ale především o významu těchto událostí pro 

vznik a vývoj organismů i samotného člověka. Při příštím pohledu na hvězdnou oblohu si uvědomí, od-

kud se vzaly veškeré atomy i to, že my všichni pocházíme z hvězd. 

Díky atraktivním 3D animacím se účastníkům program velmi líbil.  

 

Den Země 2019 - pravidelný projekt naší školy. 

22. dubna se obyvatelé naší planety zamýšlejí v rámci mezinárodního Dne Země nad stavem životného 

prostředí a uvědomují si podíl člověka na klimatických změnách, čistotě vod a ovzduší i na vymírání rost-

linných a živočišných druhů. 

Žáci naší školy se 15. dubna 2019 seznámili s cestou vody do našich domovů a zpáteční poutí odpadní 

vody z  domácností do řek. Dále měli možnost porovnat nakládání se zbytky zeleně i s  tříděným odpa-

dem. 

6. ročníky navštívily kompostárnu ve Slavkově, 7. ročníky čistírnu odpadních vod  v Hodějicích a 8. roč-

níky  sběrný dvůr ve Vyškově s třídírnou separovaného odpadu  a úpravnu vody ve Vyškově (Lhotě). 

Deváťáky v tento den čekaly přijímací zkoušky na střední školy. 

Naše velké poděkování patří pracovníkům TSMS Slavkov,  ČOV v Hodějicích, VaK Vyškov a 

RESPONO Vyškov za čas, který nám věnovali i za velmi zajímavý výklad obohacený ukázkami praktic-

kých činností jednotlivých organizací. 

 

O Makové panence a motýlu Emanuelovi 

Tuto známou pohádku zhlédly děti z 1. -3. třídy v pátek 12. dubna v SC Bonaparte. V podání divadelního 

spolku Slunečnice viděly čtyři příběhy -Jak Maková panenka potkala motýla Emanuela, Jak Maková pa-

nenka rozsvítila Luční světýlko, Jak se Maková panenka líbila motýlu Ibrahímovi a Jak si Makovou pa-

nenku odnesla veverka Barka. Celé  představení  doplňovaly  líbivé  melodie a krásné kostýmy herců. 

Zcela zaplněný sál na závěr odměnil všechny účinkující dlouhým potleskem.  

  

McDonald’s Cup 2019 

V pondělí 15. 4. 2019 se v Křenovicích konalo okresní kolo fotbalového turnaje McDonald’s Cup 

2018/2019. Turnaj byl určen pro žáky 4. a 5. třídy. Náš tým ve složení Novotný K., Poláček M., Pustina 

J., Vrána F., Nečas F., Schneider F., Rumler D., Menšík J., Tůma M., Urban A. nejdříve porazil v měst-

ském derby ZŠ Komenského 2:0, následně remizoval 1:1 se ZŠ Otnice. Třetí zápas přišla jediná porážka 

na turnaji a to s celkovým vítězem ZŠ Křenovice. V posledním utkání jsme plichtili se Šaraticemi 0:0, což 

v konečném zúčtování stačilo na neoblíbené 4. místo, když nám medailová pozice utekla pouze o horší 

skóre. O branky našeho výběru se postaral Poláček, Novotný, Vrána a Menšík.  

Tímto bych chtěl poděkovat hochům za obětavé výkony a vzornou reprezentaci školy a pořadatelům za 

hladký průběh. Budu se těšit na další sportovní akce.  

 

Biologická olympiáda – postup do krajského kola 

Ve středu 10. dubna (kategorii D - šesté a sedmé třídy) a v úterý 16. dubna (kategorii C - sedmé a osmé 

třídy) se naši žáci zúčastnili okresního kola biologické olympiády. Tématem letošního ročníku byl „Pří-

jem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven“. Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ - praktické po-

znávání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test teoretických znalostí. Každý účastník okresního kola 

navíc vypracoval vstupní úkol zaměřený na vlastní pozorování.  

Školu reprezentovali v kategorii D: Tomáš Prokeš, Martin Jára, Terezie Schwecová a Filip Jeřábek 

(všichni z šestých tříd), v kategorii C: Alžběta Šujanová, Samuel Vinkler, Sarah Vinklerová (8. A).  

Nejlepšího výsledku v kategorii D dosáhl Tomáš Prokeš, který se umístil na 6. místě. V kategorii C Alž-

běta Šujanová skončila na 4. místě, Samuel a Sarah Vinklerovi na krásném 5. a 6. místě.  

 

Matematická olympiáda - úspěch v okresním kole 

Nejlepší mladí matematikové z šestých a osmých ročníků základních škol okresu Vyškov si 9. dubna 

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

zúčastnili také reprezentanti naší školy.  
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V kategorii žáků šestého ročníku obsadila Jolana Karkošková deváté místo. Mezi žáky sedmých tříd 

skončil na výborném čtvrtém místě Ondřej Opletal. V soutěži žáků osmých ročníků bojovaly Daniela 

Dvořáková a Alžběta Šujanová. A právě Alžběta dosáhla třetí příčkou v okrese největšího úspěchu v le-

tošním okresním kole. 

 

Návštěva dětí z MŠ 

V polovině dubna jsme v první třídě přivítali milou návštěvu. Děti a paní učitelky z MŠ Zvídálek a MŠ 

Karolínka se přišly podívat za našimi prvňáčky. Ti jim předvedli, co se už ve škole naučili – počítat, číst i 

psát. Děti z MŠ si prohlédly třídu, naučily se básničku, nakoukly prvňáčkům do učebnice a písanky, ně-

kteří si vyzkoušely, jak se sedí v opravdové školní lavici a jak se píše na kouzelnou tabuli. Na závěr hodi-

ny školáci zazpívali písničku, pozdravili svoje bývalé kamarády, se kterými se třeba příští rok ve škole 

sejdou  a rozloučili se. 

 

Slavkovské memento 

Další ročník literární a výtvarné soutěže ve znamení dalších úspěchů našich žáků. 

Právě dnes (26. 4. 2019) skončil vyhlášením vítězů 15. ročník soutěže Slavkovské memento. Jedná se o 

soutěž literární a výtvarnou, jejíž základní  myšlenkou je  přimět žáky základních a středních škol, aby 

nezapomínali na to, 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 a naši žáci si většinou 

odnášejí  za své práce ocenění. 

Žáci byli  oceněni na slavnostním vyhlášení akce dne 26. 4. 2019, v den výročí osvobození města Slavko-

va u Brna od německých okupantů,  za přítomnosti médií, zástupců města Slavkova u Brna, Jihomorav-

ského kraje, Vojenské akademie ve Vyškově a Konzulátu Ruské federace. 

 

Zazpívej Slavíčku - okrskové kolo 

Okrskového kola soutěže ve zpěvu lidových písní Zazpívej Slavíčku, které se každoročně koná v Domě 

dětí a mládeže ve Slavkově u Brna, se letos účastnilo 15 žáků naší školy a do dalšího kola s přehledem 

postoupilo 8 z nich. Každý zpěvák si připravil dvě národní nebo zlidovělé písně bez hudebního doprovo-

du a mohl na nich prezentovat svoje hlasové nadání. 

 

Hadi a pavouci v hodině přírodopisu 

V pátek 26. dubna navštívila naši školu chovatelka terarijních zvířat paní Alena Májková a zpestřila tím 

výuku přírodopisu žákům šestých ročníků. Tato chovatelka z Vážan má doma malou ZOO, chová pavou-

ky, hady, ještěry a psi.  

Paní Májková žákům přednášela o hadech a pavoucích, dozvěděli se mnoho důležitých údajů pro jejich  

chov, 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 kobercovou nebo 

korálovku kalifornskou. Někteří žáci se museli vyrovnat s arachnofobií neboli strachem z pavouků, proto-

že paní Májková přinesla na ukázku i několik druhů pavouků. 

Všichni žáci byli nadšeni a společně ještě jednou děkujeme za ochotu a velmi zajímavou přednášku.   

 

Krajské kolo recitační soutěže 

Dne 25. a 26. 4. 2019 se odehrálo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně krajské kolo recitační soutěže, do 

něhož se se svým talentem probojovaly žačky Erika Spáčilová z V. B a Markéta Moudrá ze VII. B. Vy-

zbrojeny radami pedagogů i rodičů se snažily zaujmout svým přednesem porotu a kvalitně deklamovat 

báseň Emanuela Frynty Koťata a text Mistr Kadó od Ivana Wernische a Z deníku praktické dívky Zuzany 

básníka Jiřího Suchého. 

Dívkám se sice nepodařilo dosáhnout stejného úspěchu jako v okresním kole soutěže, ale odnesly si cen-

né zkušenosti pro budoucí recitační klání. 
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Školní skalka aneb jak jsme budovali školní pozemek a skalku 

V důsledku stavebních prací při budování přístavby nové části budovy na Základní škole Tyršova ve 

Slavkově u Brna zanikly bývalé školní pozemky. Po dokončení stavby bylo třeba vytvořit nové, aby byla 

možná výuka praktické části vyučovacího předmětu Člověk a svět práce žáků sedmých ročníků. 

Na začátku letošního školního roku se tedy žáci pustili do práce. Terén několikrát přerývali, vybírali z 

půdy nečistoty především v podobě plevelů, trávy a kamenů. Podařilo se jim vytvořit hezké záhonky, 

které před zimou vyhnojili kompostem. Během těchto činností se žáci naučili zručně pracovat s motykou, 

rýčem, hráběmi a prakticky si osvojili průběh podzimních prací v zahradě. Po jarních zahradních úpra-

vách žáci do záhonků vyseli jarní druhy zeleniny a nyní už čekají na svoji první úrodu. 

Před sedmáky stál ale ještě jeden velký úkol, vybudování školní okrasné skalky, která by esteticky a při 

tom funkčně skryla skruže, které jsou nezbytnou součástí nové stavby a kazí celkový dojem školní zahra-

dy. 

Úkol to byl opravdu nelehký. Opět bylo nutné terén porýt, zbavit ho trávy, plevelů a mechanických nečis-

tot. Pak následovala část realizace vlastní skalky. Připravenou půdu bylo třeba zakrýt netkanou textilií a 

na ni navrstvit kamenitou část. Žáci pracovali s nadšením a svědomitě a odměnou jim byla poslední část a 

to výsadba okrasných skalniček. Každý žák vsadil svoji skalničku, ke které umístil jmenovku rostliny a 

svoje jméno. Nyní už budou žáci pozorovat, jak se jejich rostlinkám daří a jak se rozrůstají. A než na 

základní škole dokončí svoji docházku, bude už skalka krásně rozkvetlá a bude tvořit hezkou dominantu 

školního pozemku. 

Velké poděkování patří řediteli Technických služeb Slavkov u Brna panu Petru Zvonkovi, který svým 

přístupem podpořil realizaci úprav školních pozemků a skalky. Velmi ochotně do školy zajistil dodání 

kompostu pro pohnojení záhonků a přírodní kamenivo pro vybudování skalky. 

 

Exkurze v Terezíně 

Každým rokem žáci vyšších ročníků naší školy absolvují exkurzi v Památníku Terezín. 

Prohlídka bývalého ghetta je součástí výuky o holocaustu. Snažíme se, aby se žáci touto formou o pro-

blematice genocidy Židů během 2. světové války dozvěděli více, než je v učebnicích dějepisu. Vedeme je 

také k tomu, aby se zajímali o osudy židovské menšiny žijící před 2. světovou válkou ve Slavkově.  

Městečko Terezín vzniklo na konci 18. století jako barokní pevnost, pojmenováno bylo na počest Marie 

Terezie. Na podzim rozhodl zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, že  se z města stane sběrný 

tábor pro Židy. Terezínem prošlo celkem 155 000 Židů z protektorátu a dalších evropských zemí. 118 000 

z nich válku nepřežilo 

Tankové jednotky Rudé armády osvobodily ghetto 9. května 1945. A právě v těchto dnech, kdy si připo-

mínáme 74. výročí konce druhé světové války, navštívili žáci 9. A a 9. B  Terezín a měli možnost se se-

známit s jeho tragickou historií.. 

 

Pískování 

Děti se učí novou výtvarnou metodu. 

 Snad každé dítě chce na Den matek potěšit svoji maminku alespoň malým dárkem.  Pokud je to dáreček 

vlastnoručně vyrobený, o to větší radost z něj mají dárci i obdarovaní. Letos měli žáci prvního stupně 

mimořádnou příležitost vytvořit pro maminku dárek opravdu netradiční, a to sice obrázek vytvořený ba-

revným pískem. Pod vedením zkušené lektorky vznikaly nádherné kombinace barev a tvarů, samozřejmě, 

že převládaly kytičky a srdíčka. Každý obrázek byl originálem a naši malí výtvarníci si nadšeně odnášeli 

„pískové“ obrázky domů.  

 

Pohár rozhlasu 2019 - okresní kolo atletické soutěže 

V úterý 7. 5. 2019 a v pátek 10. 5. 2019 se ve Vyškově konalo již tradiční okresní kolo Poháru rozhlasu s 

Českou spořitelnou pořádané Českým atletickým svazem a ani letos ZŠ Tyršova Slavkov u Brna nechy-

běla. V úterý soutěžili starší chlapci a dívky v těchto atletických disciplínách: běh na 60 m, 800 m, 1500 

m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí a štafetový běh 4x60 m. V pátek soutěžili mladší, ale  vrh koulí 

nahradil hod míčkem a nejdelší běhy měřily 600 a 1000 metrů.  
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Družstvo starších chlapců tvořili Michael Kyselka, Radim Hořínek, Robert Fiala, Ondřej Buček, Marian 

Karkoška, Dominik Palásek, Matěj Frank, Samuel Vinkler, Štěpán Šindler a Jakub Janek. Družstvo dívek 

startovalo ve složení Sarah Vinklerová, Nela Navrátilová, Karolína Hornová a Adéla Červinková.  

Nejlepších výkonů u chlapců dosáhl Jakub Janek, když ve skoku vysokém obsadil 6. místo s výkonem 

155 cm a ve skoku dalekém 9. místo s výkonem 522 cm. V hodnocení jednotlivců se Jakub Janek umístil 

na krásném 3. místě a pro náš výběr vybojoval 1334 bodů. Naši chlapci obsadili v soutěži družstev 12. 

místo se ziskem 3983 bodů. 

Největší pochvalu si zaslouží Sarah Vinklerová, která úchvatným výkonem vyhrála běh na 800 metrů 

časem 2:44 a v hodnocení jednotlivců obsadila 1. místo se ziskem 1536 bodů. Několikrát jsme obsadili i 

neoblíbené 4. místo. V běhu na 60 metrů skončila Nela Navrátilová časem 8,9 s čtvrtá. Ve skoku dalekém 

zase Sarah Vinklerová obsadila čtvrtou příčku s výkonem 4,57 m a dívčí štafeta 4x60 m se taktéž umístila 

na čtvrtém místě s časem 34,8 s. V soutěži družstev tak dívky skončily deváté. 

Družstvo mladších dívek ve složení Dufková Nela, Fialová Viktorie, Hornová Magdaléna, Karkošková 

Jolana, Majárková Monika, Kachlířová Julie, Kovářová Nela a Šemorová Eliška obsadilo 4. místo. Stejně 

dopadlo družstvo chlapců, které tvořili: Bandouch Vojtěch, Kudla Vít, Bok Lukáš, Machek David, Men-

šík Jan, Charvát Filip, Novák Robert, Šauer Jaroslav, Švaříček Adam a Vojtek Milan.  

Všichni závodili velmi statečně a za zmínku určitě stojí vynikající výsledky jednotlivců – Julie Kachlířo-

vá obsadila 2. místo rovnou ve dvou disciplínách – skoku dalekém a běhu na 600m. Lukáš Bok zvítězil ve 

sprintu na 60m a zároveň byl celkově druhý nejlepší mezi všemi závodníky v zisku bodů. I díky němu 

obsadila chlapecká štafeta A (Machek D., Novák R., Vojtek M., Bok L.) 3. místo. Dívčí štafetě A (Hor-

nová M., Majárková M., Fialová V., Kachlířová J.) se perfektním výkonem podařilo dokonce zvítězit. Za 

zmínku stojí i odhodlanost Jolany Karkoškové, která i přes zranění v běhu na 600m nastoupila k závěreč-

ným štafetám, a tak umožnila účast i dívčí štafetě B. 

 

Beseda s místopředsedou Konfederace politických vězňů p. Leo Žídkem 

Bývalý politický vězeň v totalitním režimu Československa, p, pan Leo Žídek zavítal v pondělí 

13. 5. mezi žáky osmého ročníku naší školy, aby jim vyprávěl svůj životní příběh a podělil se s nimi o 

zkušenosti, které získal jako mladý člověk v padesátých letech minulého století.  

Leo Žídek pochází ze Slezska, kde se narodil v roce 1932. Těsně před maturitou na gymnáziu byl vylou-

čen, protože jako jediný student  odmítl vstoupit do Československého svazu mládeže. Nějakou dobu 

pracoval manuálně a přemýšlel, jak se dostat za hranice na další studia. Jeho cílem byl Stuttgart. Jenže 

skupina, s níž měl ilegálně přejít hranice, byla infiltrována udavači. 

Dne 18. srpna 1952 byl Leo Žídek zatčen, v červnu 1953 postaven před soud a odsouzen k osmi letům 

ztráty svobody a ztráty občanských práv.  

Přednáška vznikla díky brněnské neziskové organizaci Brno For You a je součástí mezigeneračního pro-

jektu "Babičko, dědečku, vyprávěj!", který je podpořen Evropským sborem solidarity.  

 

Tyršovka v republikovém kole Prezentiády 

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 osmnáct nejlepších týmů z České republiky a Slovenska ukázalo své prezentační 

dovednosti na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Do grandfinále Prezentiády se z každého kraje probojoval pouze jeden nejlepší tým a jeden z týmů, který 

se účastnil krajského kola a umístil se na druhém místě, získal tzv. „divokou kartu“ a tím možnost účast-

nit se jako 18. tým grandfinále spolu s ostatními 17 vítězi krajských kol. 

Můžeme být pyšní, že se do republikového kola probojovaly hned dva týmy z Tyršovky. Z prvního místa 

v krajském kole to byla Štěstíčka ve složení Samuel Vinkler a Sarah Vinklerová, z druhého místa, po 

získání „divoké karty“, Karolína Hornová, Monika Laitnerová a Nela Stavělová jako tým Nekamo 

(všichni z 8. A). 

Grandfinále Prezentiády prověřilo studenty v prezentačních dovednostech, kreativitě a improvizaci. 

Všech osmnáct týmů ze základních škol a víceletých gymnázií bylo připraveno ze sebe vydat to nejlepší a 

poprat se o titul nejlepších prezentujících v této mezinárodní soutěži. Porotci pak měli velmi těžkou práci 

a o vítězi rozhodovaly jen maličkosti. 
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Oba naše týmy vytvořily v krátkém čase prezentace na téma „Na vzhledu (ne)záleží“ a v Brně suverénně 

a bez nervozity odprezentovaly. Ve velké konkurenci se umístila Štěstíčka na krásném šestém místě a 

Nekamo na dvanáctém místě.  

 

Zazpívej Slavíčku (tentokrát v okresním kole) 

V pátek dne 10. 5. 2019 se osm žáků naší školy vydalo obhajovat svá výborná umístění ze slavkovského 

okrskového klání soutěže ve zpěvu lidových písní Zazpívej Slavíčku. Vyzbrojeni nadšením, předchozími 

zkušenostmi a pokyny pedagogů se děti nadšeně pustily do boje s početnou konkurencí. Dokázaly zvlád-

nout trému před náročnou porotou a vyrovnat se svým hlasovým projevem mnohdy i žákům ze školy s 

hudebním zaměřením. 

Medailové pozice se nakonec objevily v kategorii duet, kde druhé místo získaly dívky ze sedmých tříd, a 

to Markéta Moudrá a Anna Lysáčková perfektním zvládnutím písně A ja taká dzivočka. Přestože se z 

okresního kola soutěže nepostupuje výše, je ocenění, které děvčata získala, výborným dokladem toho, že 

lidová hudba ani v současné hudbě nevymírá a je stále součástí naší kultury. 

 

Sedmý ročník v ZOO (jako návštěvníci) - přírodopisná exkurze 

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku v Olomouci byla cílem přírodopisné exkurze žáků sedmých roč-

níků ze Základní školy Tyršova Slavkov u Brna. Exkurze byla uskutečněna v rámci vyučovacího předmě-

tu přírodopis. Zoologickou zahradou žáky provedl kvalifikovaný průvodce. Žáci se tak dověděli zajímavé 

informace o jednotlivých druzích zvířat, především o jejich výskytu, ohrožení, způsobu života a chovu. 

Nejvíce žáky upoutala skupina gibonů, žiraf a úplná lví rodinka. Se zájmem si také prohlíželi pavilon 

šelem, mořská akvária a moderně vybudovaný africký pavilon Kalahari. K velkému zážitku patřil bezpro-

střední kontakt s exotickým hadem hroznýšem královským. Exkurze svým zaměřením velmi vhodně do-

plnila přírodopisné učivo.   

 

Projekt Hasík - výborný projekt HZS ve spolupráci se školami. 

Na konci května žáci druhého a šestého ročníku v rámci projektu Hasík navštívili požární stanici ve Vyš-

kově. 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 zajíma-

vosti. Škola tak navázala na první část projektu, která probíhala u nás ve Slavkově. 

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 hasičů. Prostřednic-

tvím Hasíka děti předávají informace i svým rodičům.  

 

O pohár DSO Ždánický les a Politaví" - 2019 

Ve středu 22. 5. 2019 jsme na naší škole pořádali turnaj ve vybíjené. Byl určen pro žáky prvního stupně 

až do 4. třídy a celkově se jej zúčastnilo 6 základních škol. Naši školu reprezentovali Julie Fialová, Niko-

la Majárková, Berenika Charvátová, Jonáš Florian, Štěpán Kudla, Tobiáš Horna, Dominika Kotolanová, 

Valentina Blaháková, Běla Karkošková, Richard Gach, Ondřej Marek a Filip Vrána. 

Turnaj byl rozlosován do dvou skupin po třech týmech. Dle umístění ve skupině se pak hrály zápasy o 

celkové umístění.  Jako soupeře do skupiny nám los přisoudil ZŠ Komenského Slavkov u Brna a ZŠ Bo-

šovice. Hned první utkání jsme se utkali s městským rivalem ZŠ Komenského. Zápas po základní hrací 

době skončil nerozhodně a na řadu přišlo prodloužení, ve kterém byl náš soupeř šťastnější. Ve druhém 

zápase jsme nestačili na ZŠ Bošovice. Souboj o páté místo nám dle průběhu druhé skupiny přiřknul jako 

soupeře ZŠ Otnice. Naše družstvo vedené kapitánem Filipem Vránou zápas zvládlo a umístilo se na ko-

nečném 5. místě. Turnaj po strhujícím finále ovládl ZŠ Komenského, kterým gratulujeme k vítězství. 

Závěrem bych chtěl poděkovat za statečné a bojovné výkony všem účastníkům, našemu družstvu za 

ukázkovou reprezentaci školy.   
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Tajemná Anglie - školní zájezd do Velké Británie 

V doprovodu vydatného deště se v pondělí 20. 5. 2019 vydal autobus plný osmáků a deváťáků naší školy 

na cestu za poznáváním jihovýchodní Anglie. Cílem našeho zájezdu byly návštěvy nejrůznějších míst a 

pamětihodností, ale také zdokonalení v anglickém jazyce prostřednictvím pobytu v rodinách.      

Téměř dvacetihodinovou cestu autobusem, která byla pro většinu žáků náročná, zpestřila plavba trajektem 

z francouzského přístavu Calais přes kanál La Manche do anglického Doveru.  

První den nás čekala prohlídka Londýna, kterou jsme započali v Greenwichském parku, kde se nachází 

nultý poledník. Poté jsme absolvovali plavbu výletní lodí na řece Temži, která nám nabídla výhled na 

nádherné stavby ležící podél řeky, jako London Eye, Tower, Tower Bridge, divadlo The Globe a další. 

Pěšky jsme pak pokračovali v procházce po Londýně a mohli tak obdivovat další skvosty, mezi které patří 

City of Westminster a jeho Houses of Parliament a Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, St 

James´s Park, náměstí Trafalgar Square a Piccadilly Circus; dále St Paul´s Cathedral a Tate Gallery. 

Unaveni jsme odpoledne vyrazili z Londýna do Bristolu, kde na žáky už čekaly hostitelské rodiny, které 

jim po dobu tří dnů poskytovaly večeři, nocleh, snídani a obědový balíček, a co hlavně – příležitost kon-

verzovat v anglickém jazyce. Většina žáků chytla tuhle možnost za pačesy, za což jsme rády, a druhý den 

na ranní sraz přijela nadšena.  

Ve středu jsme naše poznávání zahájili v nádherné vesničce Avebury, kde se nachází neolitické kruhové 

stavby. Poté jsme přejeli do historického města Winchester, kde jsme zavítali nejen do katedrály, kde je 

mimo jiné pohřbena spisovatelka Jane Austenová, ale i do Great Hall, v níž jsme mohli zhlédnout repliku 

Artušova kulatého stolu. Středeční výlet jsme ukončili ve Stonehenge – nejslavnější prehistorické památ-

ce.  

Naše čtvrteční putování směřovalo dopoledne do krasových jeskyň Cheddar Caves, ve kterých zraje nej-

známější anglický sýr.  Odpoledne nás všechny ohromilo svou krásou Jurské pobřeží. 

Pátý den, kdy se žáci rozloučili se svými hostitelskými rodinami, jsme navštívili lázeňské město Bath – 

prohlédli jsme si slavné římské lázně Roman Bath a mnozí si zde i koupili suvenýry a dárečky domů. 

Nakonec jsme absolvovali procházku tajemným opatstvím v Glastonbury, a dokonce jsme ještě stihli v 

rychlosti obdivovat velkolepou katedrálu malého městečka Wells. Večer už nám naši řidiči připravenou 

večeří připomněli, že nás čeká návrat zpět domů.  

Plni zážitků jsme vyrazili do přístavu v Doveru, kde jsme se opět nalodili, tentokrát na přeplněný trajekt. 

Žáci zde měli ještě poslední šanci utratit zbylé libry. V Calais jsme se uvelebili na sedadlech v autobusu 

ke spánku a zbytek cesty jsme pak strávili sledováním filmů. Za hranicemi jsme žáky odměňovaly nejen 

za vyplňování různých pracovních listů, které měli za úkol v průběhu našeho poznávání vypracovat. Tak 

si každý odnesl malou upomínku na tuto akci. V sobotu navečer nás řidiči konečně dopravili zpátky do-

mů, a tak jsme šťastně zakotvili u Tyršovky. 

Celkově zájezd hodnotíme jako zdařilý, nejen z reakcí samotných žáků, ale i z pochval od hostitelských 

rodin – žáky chválíme, že nepromarnili šanci promrskat si svou angličtinu, že se vždycky dostavili na sraz 

včas a že byli většinou ukáznění. Dokonce i typicky londýnské počasí se nám vyhnulo a všechny dny 

strávené v Anglii byly slunečné. Největší poděkování patří paní učitelce Evě Jankové, která ve spolupráci 

s cestovní kanceláří celý zájezd nejen zorganizovala, ale i zkušeně „odprůvodcovala“, a sklidila tak po-

klonu a potlesk nejen od žáků, ale i od obou řidičů. 

 

Pippi Longstocking 

Divadelní představení v anglickém jazyce. 

V úterý  4. 6. 2019 jsme pro žáky pátých tříd zprostředkovali anglické interaktivní představení na motivy 

slavné knihy Pippi Dlouhá Punčocha spisovatelky Astrid Lindgrenové.  Příběh nám přijel zahrát divadelní 

soubor DOMINO z Brna.  Žáci se na chvíli sami stali herci a hravou formou a prostřednictvím písniček se 

učili nová slovíčka a spojení. Herečky divadelního souboru u nás zahrály své poslední představení školní-

ho roku a naše páťáky pochválily nejen za dobré chování, ale především za aktivní účast a nadšení, s kte-

rým ztvárnili své přidělené role. Jak samy řekly, představení v naší škole bylo pro ně úspěšným zakonče-

ním letošní sezóny. 
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What do Smurfs do all day? 

Je název knihy, kterou jsem si letos vybrala pro výukovou metodu storytelling. Jedná se o edukační pro-

středek, který se již tradičně snažím včleňovat do výuky anglického jazyka na prvním stupni. Jde vlastně 

o převyprávění příběhu, který může být úplně smyšlený nebo může mít pravdivý základ. Mým záměrem a 

cílem bylo naučit děti co nejvíce sloves jiným způsobem, než jsou obvykle zvyklé. Celý proces měl něko-

lik částí od seznámení se s příběhem přes vypracování flashacards v hodině výtvarné výchovy, naučení se 

slovíček až po dramatizaci příběhu. Čtvrťáci se s nadšením připravovali na malé vystoupení a v hodině 

anglického jazyka se přeměnili na šmoulíky a zahráli svým mladším i starším spolužákům celé mini před-

stavení. Nechyběly nám ani různé rekvizity, a dokonce jsme měli i jednu velkou kulisu představující bo-

růvkový keř. Věřím, že tato forma výuky děti nejen bavila, ale také účinně napomohla k rozšíření slovní 

zásoby v anglickém jazyce. 

 

Zeměpisná přednáška – Nepál 

Ve středu 5. 6. 2019 se žáci sedmých tříd v hodině zeměpisu obrazně vydali na Manaslu trek do Himalájí. 

Vyslechli cestopisnou přednášku pana Borise Vlacha, nadšeného cestovatele a milovníka hor. Zhlédli 

fotografie tamní přírody a staveb typických pro tuto oblast. Nechyběly fotografie nepálského pokrmu Dal 

bhát, který místní dvakrát denně konzumují, či krátká prezentace na téma děti v Nepálu. Ty tam žijí po-

klidným životem, jsou většinou strašně špinavé a vystačí si s jednoduchými hračkami. Žáci se také 

dozvěděli o významu vlajících modlitebních praporků, které jsou v Nepálu zavěšeny téměř všude. Mohli 

si je z blízka prohlédnout a omakat stejně tak jako typický nepálský talíř či vlnu z jaka. 

 

Angličtiny se nebojíme 

Aktivita pořádaná v návaznosti na strategický rámec MAP. 

V prvním červnovém týdnu proběhla v naší škole speciální výuka pro žáky osmého a devátého ročníku. 

Tato aktivita spočívala  v krátkodobém zapojení rodilého mluvčího přímo do výuky anglického jazyka. 

Škola přizpůsobla svůj rozvrh a umožnila tak výuku v nadstandartním množství hodin. 

Lektorkou byla paní Mia Saponara z USA. V příjemných vyučovacích hodinách si tak žáci mohli vy-

zkoušet, jak rozumí rodilému mluvčímu, jak rozumí rodilý mluvčí jim a taky se dozvědět zajímavosti o 

rodné zemi lektorky.  

Celou akci hodnotila škola i děti velmi kladně. A pracovníci zapojení do projektu Místní akční plán roz-

voje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna si zaslouží poděkování za výborně zorganizovanou aktivitu.  

 

Nultý ročník 

Stejně jako v minulých letech proběhl i letos na naší škole tzv. „nultý ročník“. Uskutečnily se dvě lekce a 

zúčastnilo se jich 39 předškoláků, kteří byli rozděleni do 4 menších skupinek. Děti pečlivě plnily nejrůz-

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

jak se pracuje v 1. třídě, seznámit děti se školním prostředím, se svojí třídou i s oběma učitelkami budou-

cích prvních tříd a také upozornit rodiče, co všechno by měly děti zvládnout, než nastoupí do 1. třídy. 

 

Pythagoriáda - okresní kolo 

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

zúčastnilo celkem 100 žáků z 16 škol. Reprezentanti ZŠ Tyršova se mezi ostatními soutěžícími neztratili. 

V kategorii šestých ročníků obsadila Daniela Hrabovská devátou příčku. Mezi žáky z osmých tříd skonči-

la čtvrtá Alžběta Šujanová a na osmé místo dosáhl Patrik Frank. Ale největší úspěch zaznamenal Lukáš 

Bok vynikající třetí příčkou. 

 

English library 

V letošním školním roce se nám podařilo rozšířit cizojazyčnou knihovnu. V současné době obsahuje ko-

lem 90 titulů čtyř jazykových úrovní, od A1 po B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky. Čtení, které se mnohdy vytrácí ze života dětí, je bezpochyby důležitým nástrojem, jak rozvíjet 

slovní zásobu, obrazotvornost či empatie. Při čtení mnohdy zapomínáme na své problémy a necháváme se 

strhnout dějem příběhu. Kniha se může stát kamarádem, rádcem a skvělou zábavou. Navíc nepotřebujeme 

žádné připojení, signál ani elektřinu. Při čtení knih v cizím jazyce pronikají děti hlouběji do jazyka, pro-
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cvičují si slovní zásobu, gramatiku a vůbec cizí jazyk v praxi. Nová slova se učí v kontextu, který učí 

domýšlet si, co neznámé výrazy znamenají.  Rády bychom využily této možnosti rozvoje cizího jazyka, a 

proto jsme si daly za cíl děti co nejvíc zapojit do čtení. Pravidelně jsme dětem nabízely knihy v hodinách 

anglického jazyky a také jsme je půjčovaly každý čtvrtek před odpoledním vyučováním.  Jak se nám to 

letos dařilo? Nejaktivnější čtenáře máme v pátých a šestých třídách. Nejlepším čtenářem letošního škol-

ního roku se stal Lukáš Kotolan z 5. B, tomu patří nejen věcná odměna, ale hlavně velká pochvala za 

přečtení jedenácti knih úrovně starter.  Kniha, o kterou měly děti nejvíce zájem, se jmenuje Taxi of Terror 

a pojednává o muži, který se nenadále stal vězněm v taxíku. 

 

Time for Rhyme 

V průběhu května proběhl druhý ročník soutěže ve skládání básní v anglickém jazyce „Time for Rhyme“. 

V rámci výuky anglického jazyka se do soutěže zapojili téměř všichni žáci osmých a devátých tříd. Měli 

za úkol napsat básničku na jedno ze tří témat (Black and White, Love and Hate, Day and Night) a zároveň 

použít minimálně tři slova z pěti zadaných. Do hlasování o nejlepší báseň se probojovalo celkem 12 bás-

ní. Hodnocení učitelek anglického jazyka se letos shodlo s hodnocením žáků v anketě a vítěznou básní se 

stala báseň od Dominika Jopka s názvem BLACK AND WHITE. Na druhém místě se umístily dvě básně, 

a to báseň se stejným názvem jako báseň Dominika od Gabriely Florianové a báseň THE KNIGHT od 

Roberta Fialy. Třetí příčku pak obsadila báseň od Libora Tesaře nesoucí název LOVE AND HATE.   

 

Pasování na čtenáře 

V pátek 21. června se naši prvňáčci stali právoplatnými čtenáři. Po prvních písmenech, slabikách a slo-

vech začali v průběhu školního roku opravdu číst. 

Přišel pan ředitel, zástupkyně Spolku rodičů a přátel školy a obě paní učitelky. Dětem předali odměny, 

které věnoval spolek. Odznáček a nazdobené muffiny s písmeny abecedy, které vyrobila paní Kočicová, 

udělaly dětem velkou radost.  

Odznáček navíc opravňuje držitele k ročnímu bezplatnému využití služeb městské knihovny. 

Všem malým čtenářům přejeme, ať se kniha stane jejich věrným kamarádem. 

 

Technika pro radost 

V pondělí 24. června se v kulturním sále v Křenovicích uskutečnil 2. ročník soutěže „Technika pro ra-

dost“. Této akce se zúčastnilo celkem osm tříčlenných družstev žáků sedmého ročníku, které postupně 

řešily čtyři disciplíny: skládání modelu vrtulníku ze stavebnice Merkur, řešení úloh s roboty Ozoboty, 

sestrojení letadla z dřevěné stavebnice a sestavení elektrického obvodu podle zadání.  Vítězství si vybojo-

vala trojice žáků naší školy Kristýna Rábiková, Anna Lysáčková a Jakub Klímek, kterou na stupně vítězů 

doprovodila družstva žáků ze ZŠ Ždánice a ZŠ Šaratice. Druhý tým ZŠ Tyršova ve složení Filip Charvát, 

Jan Menšík a Matouš Svoboda skončil celkově na čtvrtém místě.  

 

Výuka golfu na 1. stupni 

V pondělí 24. 6. měli žáci z 1. až 4. tříd možnost alespoň na chvíli se stát golfisty. Na místním golfovém 

hřišti nás přivítal trenér John Carroll, který zábavnou formou vtáhl děti do golfového světa. Děti si vy-

zkoušely základní golfový postoj, odpalovaly míčky z odpališť a procvičovaly správný švih. Došlo také 

na soutěže. Vítězové byli oceněni sladkou odměnou. Tímto bychom rádi poděkovali trenéru panu Johnu 

Carroll i paní Martě Svobodové za trpělivost a příjemné dopoledne. 

 

Atletický pohár 

V průběhu měsíce června se na našem školním hřišti odehrálo velké sportovní klání. Všechny děti z prv-

ního stupně si v hodinách tělesné výchovy poměřily své síly ve čtyřech atletických disciplínách. Byl to  

skok daleký, hod míčkem, běh na 50 m a běh na 300 m. Soutěžily proti sobě vždy třídy z jednoho roční-

ku, chlapci a dívky zvlášť. Děti vytvořily skvělou závodní atmosféru, navzájem se povzbuzovaly a fandi-

ly si. Slavnostní vyhodnocení a předání diplomů pak proběhlo v pátek 21. 6. za přítomnosti pana ředitele 

Půčka. Všem malým sportovcům gratulujeme ke krásným výkonům. 
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Slavnostní ukončení školního roku 

Ve čtvrtek 27. 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 členové školské rady 

paní Romana Krchňavá a Mgr. Bohuslav Fiala. 

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. 

A my jim do ní přejeme hodně štěstí, úspěchů a hlavně, aby se jim líbilo na školách, které si pro další 

vzdělávání vybrali. 

 

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 

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

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 
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VÝPIS ÚČASTI ŽÁKŮ V OKRESNÍCH A KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH  

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

 

Hoši 

Okresní kolo v přespolním běhu  8. místo (kategorie mladší žáci) – soutěž družstev  

  4. místo (kategorie starší žáci) – soutěž družstev 

 

Okrskové kolo v minikopané   1. místo (IV. kategorie) 

 

Okrskové kolo ve florbalu   1. místo (kategorie starší žáci) 

 

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

 

Okresní kolo ve futsalu    5. místo (kategorie starší žáci) 

 

Okrskové kolo McDonald´s CUP   4. místo (kategorie B) 

 

Okresní kolo v lehké atletice   1. místo Lukáš Bok (VII. A) – běh na 60 m 

(Pohár rozhlasu)     3. místo David Machek, Lukáš Bok (oba VII. A),      

Robert Novák, Milan Vojtek (oba VII. B) –   

štafeta 4 x 60 m 

      5. místo Jakub Janek (VIII. A) – skok vysoký 

 4. místo (kategorie mladší žáci) – soutěž družstev  

 

Semifinálové kolo turnaje ve vybíjené  5. místo O pohár DSO Ždánický les a Politaví    

  

     

 

Dívky 

Okresní kolo v přespolním běhu  2. místo (kategorie mladší žákyně) – soutěž družstev  

2. místo (kategorie mladší žákyně) – Sarah Vinklerová  

 4. místo (kategorie starší žákyně) – soutěž družstev 

 

Okresní soutěž ve volejbalu   2. místo (IV. kategorie) 

    

Semifinálové kolo turnaje ve vybíjené  5. místo O pohár DSO Ždánický les a Politaví    

 

Okresní kolo v lehké atletice   1. místo družstvo mladších žákyň – štafeta 4x60 m 

(Pohár rozhlasu)    1. místo Sarah Vinklerová (VIII.A) – běh na 800 m 

      4. místo Sarah Vinklerová (VIII.A) – skok daleký 

      2. místo Julie Kachlířová (VII.A) – běh na 600 m 

         2. místo Julie Kachlířová (VII.A) – skok daleký 

      4. místo Nela Navrátilová (VIII.B) – běh na 60 m 

      4. místo starší žákyně – štafeta 4x60 m 

      4. místo (kategorie mladší žákyně) – soutěž družstev 

 

Okresní soutěž v plážovém volejbalu  2. místo družstvo starších žákyň 

 

Okresní kolo Štafetového poháru   4. místo (kategorie 1. stupeň ZŠ) 
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Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2018-2019 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 2018 

 

Uvádíme hospodaření finančního roku 2018. 

 

PŘÍJMY 

 

Prostředky krajského úřadu 16.877.382,00 

Prostředky zřizovatele    1.750.000,00 

Projekt – OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ - ÚZ 33063    474.881,24       

Vlastní příjmy získané - z doplňkové činnosti 300.920,00 

 vlastní příjmy + úroky     5.864,83 

Použití rezervního fondu 257.799,00 

Použití FRIM            0,00 

Dar od sponzora (KPŠ)            0,00 

 

Celkem:  19.666.847,07 

 

VÝDAJE 

 

Prostředky Krajského úřadu Brno 16.877.382,00 

Prostředky zřizovatele   1.726.224,43 

Účelové dotace            0,00 

Rezervní fond + FRIM      257.799,00 

Doplňková činnost 263.701,00 

Projekt – OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ - ÚZ 33063 474.881,24          

 

 

Celkem:                                                                                                                                    19.599.987,67 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ      66.859,40 
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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 1.9.2017 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 

Všechny zprávy o realizaci byly zatím schváleny. Projekt je ukončen k 31. 8. 2019. 

Navazovat bude projekt z OP VVV II od 1. 9. 2019 (žádost byla schválena a bylo doručeno rozhodnutí). 
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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 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.  

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 3. 9. 2019    Mgr. Jiří Půček, ředitel školy 

 

 

 


