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Část I. 

 

Základní údaje o škole 

Název školy:  Základní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977, okr. Vyškov 

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

Právní forma:  Příspěvková organizace 

IZO:   102807485 

IČ:   46270949 

Ředitel školy:              Mgr. Jiří Půček  

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

Internet:  http://www.zsslavkov.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 

2014/2015 

Počet tříd 
Celkový 

počet žáků 

Počet žáků  

na jednu třídu 
celkem z toho 

spec. vyrovnávacích 

1. stupeň 6 0 0        171 28,5 

2. stupeň 7 0 0        158 22,6 

Celkem 13 0 0 329 25,3 

 

Pozn. Jedna žákyně studovala podle §38 v zahraničí.  

 

 

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 i občanské sdružení Klub přátel školy, který byl na naší škole ustaven v roce 1992. Toto 

sdružení rodičů úzce spolupracuje s vedením školy a ovlivňuje její chod z hlediska dalšího rozvoje a dále 

pomáhá se zajišťováním školních akcí. Do výboru KPŠ jsou zapojeni zástupci rodičů z jednotlivých tříd. 

Setkávají se na schůzkách čtyřikrát ročně. 

 

MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 

Učebny  19 

Z toho odborné pracovny speciální (nejsou kme-

novou učebnou třídy) 

6 (počítačová učebna, učebny jazyků 1 a 2, dílna, 

tělocvična a laboratoř) 

Okolí školy Víceúčelové hřiště, školní pozemek, ekologický 

koutek – učebna v přírodě 

Vybavení učebními pomůckami, učebnicemi a 

audiovizuální a výpočetní technikou 

Škola je vybavena vhodnými moderními pomůc-

kami a průběžně modernizována. 

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

Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy  

ZVOLENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

Název zvoleného vzdělávacího programu Zkráceně 

Školní vzdělávací program pro základní školy 2013 ŠVP ZV 2013 

 

 

Část III 

Údaje o pracovnících školy 

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

 

Celkový počet pedagogických pracovníků (včetně asistentů pedagoga) 22 / 19,5*) 

  
*) fyzický počet / přepočtený počet     

 Pozn. Z celkového počtu byli tři asistenti pedagoga v první, třetí a páté třídě. 
 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 1 2 

35-50 let 3 10 

nad 50 let 1 5 

Pracující důchodci  0 0 

Celkem 5 17   

Mateřská, rodičovská dovolená 0 3 

 

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 

 

Funkce Úvazek 

Ekonomka - účetní 1,0 

školník 1,0 

uklízečka 1,0 

uklízečka 0,625 

uklízečka 0,5 
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Část IV. 

Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení na střední školy 

 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

Dne 11. 2. 2015 proběhl zápis do prvních tříd obou základních škol.  

Po ukončení zápisu vedení obou škol společně rozdělilo zapsané žáky podle stanovených kritérií: 

1. platné vyhlášky o školských obvodech 

2. žádosti zákonných zástupců 

3. umístění starších sourozenců 

Do první třídy bylo přijato celkem 30 žáků. 

 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

Na konci školního roku 2013/2014 opustilo naši školu celkem 35žáků devátých ročníků a dva žáci 

z osmých tříd. 7 z nich nastoupí v září na gymnázia, 19 na střední odborné školy ukončené maturitní 

zkouškou, a 11 žáků je přijato do učebních oborů. Na šestileté gymnázium odejde jeden žák. Jeden žák 

nastoupí na gymnázium osmileté.  

 

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ UKONČILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU 

 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 45 

nižší ročník 2 

Celkem 47 

 

 

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. 42 42 42 0 0 0 0 0 

2.          30 30 28 0 2 0 0 0 

3.  28 27 26 1 2 0 0 0 

4. 29 28 26 1 3 0 0 0 

5. 42 32 30 10 12 0 0 0 

Celkem za I. stupeň 171 159 152 12 19 0 0 0 
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6. 47 24 23 22 23 1 1 1 

7. 35 19 18 16 17 0 0 0 

8. 31 9 8 22 22 0 1 0 

9. 45 23 16 21 27 1 2 0 

Celkem za II. stupeň 158 75 65 81 89 2 4 0 

Celkem za školu 329 234 217 93 108 2 4 1 

  

SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ  

 

Stupeň chování Počet 

 I. II. 

2 0 2 

3 0 0 

 

ABSENCE 

 

 I. II. 

Celkový počet omluvených hodin ve škole  14976 18179 

Celkový počet neomluvených hodin ve škole  0 132 

Průměrný počet omluvených hodin na jednoho žáka 45,52 55,26 

Průměrný počet neomluvených hodin na jednoho žáka 0 0,4 

 

 

Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

HODNOCENÍ MPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15 

V průběhu školního roku 2014/2015 jsem se jako metodik primární prevence řídila úkoly, stano-

venými ředitelem školy.  

Vypracovala jsem minimální preventivní program a průběžně kontrolovala jeho realizaci. Jako 

každoročně jsem úzce spolupracovala s vedením školy, třídními učiteli, asistenty, rodiči problé-

mových/ohrožených/znevýhodněných žáků i okresní metodičkou primární prevence. 

Sledovala jsem sociální klima na škole i v jednotlivých třídách, zvýšenou pozornost věnovala 

nově příchozím žákům. V 6. ročních jsem provedla sociometrické měření, s jehož výsledky jsem 

seznámila třídní učitele a vedení školy. 

Během školního roku jsem se dvakrát zúčastnila pracovního setkání metodiků primární prevence 

okresu Vyškov. 

Dle plánu jsem zorganizovala besedu pro dívky 5. ročníku S tebou o tobě a přednášku pro žáky 

8. třídy Kluci z Marsu, holky z Venuše. 

Společně s vedením školy, třídní učitelkou a zástupci OSPOD jsme řešili případ opakujícího se 

záškoláctví žáka 8. ročníku.  

Na podnět rodičů jsme šetřili údajné šikanování jednoho žáka 6. ročníku a jednoho žáka 7. roč-

níků. V prvním případě se potvrdilo nevhodné chování spolužáků k chlapci z 6. třídy. Po konzul-
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taci s rodiči „agresorů“ došlo k nápravě. Vedení školy má zpětnou vazbu a je v kontaktu s rodiči 

„oběti“ i „agresorů“. V druhém případě se šikanování nepotvrdilo. 

Již několik let sleduji klesající tendenci užívání tabákových výrobků žáky naší ZŠ. Dle dotazníků 

kouří pravidelně šest žáků 8. ročníku (4 hoši, dvě dívky) a tři devátého ročníku (jeden hoch a 2 

dívky). Ve všech těchto případech rodiče uvedených žáků o kouření svých dětí vědí. Nebyl zjiš-

těn ani jeden případ užívání návykových látek, ať lehkých či tvrdých, v době vyučování nebo na 

akcích pořádaných školou. 
Metodik primární prevence Šárka Navrátilová 

 

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Datum Jméno Místo Školení 

27. 8. 2014 všichni zaměstnanci Slavkov u Brna Školení BOZP a PO  

10. 10. 2014 Mgr. Jiří Půček Slavkov u Brna Zkouška podle § 14 vyhlášky 50/1978 Sb. 

10. 10. 2014 Mgr. Zdeněk Vičar Slavkov u Brna Zkouška podle § 14 vyhlášky 50/1978 Sb. 

10. 10. 2014 Mgr. Petr Jeřábek Slavkov u Brna Zkouška podle § 14 vyhlášky 50/1978 Sb. 

10. 10. 2014 Martin Opava Slavkov u Brna Zkouška podle § 14 vyhlášky 50/1978 Sb. 

31. 10. 2014 Mgr. Nicol Stavělová Brno Efektivní učení žáka SVP 

13. 11. 2014 Mgr. Lenka Půčková Brno Povinnosti vyplývající z chemické legislativy  

22. 11. 2014 Mgr. Michaela Roučková Brno Teaching English: Upper Primary – IV. 

1. 12. 2014 Šárka Navrátilová Brno Islám a islámský fundamentalismus 

16. – 18. 12. 2014 Mgr. Zdeněk Vičar Kouty  Kurz instruktora školního lyžování 

16. – 18. 12. 2014 Mgr. Petr Jeřábek Kouty  Kurz instruktora školního snowboardingu 

21. 1. 2015 Mgr. Jiří Půček Brno Seminář ČŠI (ŠVP pomocí iEPIS) 

21. 1. 2015 Mgr. Zdeněk Vičar Zaječí 
Seminář školních koordinátorů projektu „Cloud 
je budoucnost vzdělávání“ 

6. 2. 2015 Václav Tršo Brno Studium asistenta pedagoga 

6. 2. 2015 Marta Lažková Brno Studium asistenta pedagoga 

20. 2. 2015 Václav Tršo Brno Studium asistenta pedagoga 

20. 2. 2015 Marta Lažková Brno Studium asistenta pedagoga 

4. 3. 2015 Mgr. Nicol Stavělová Brno Práce se žáky s SVP 

6. 3. 2015 Václav Tršo Brno Studium asistenta pedagoga 

6. 3. 2015 Marta Lažková Brno Studium asistenta pedagoga 

17. 3. 2015 Mgr. Jiří Půček Brno 
Školení ředitelů škol „Novela zákona o pedago-
gických pracovnících“ 

20. 3. 2015 Václav Tršo Brno Studium asistenta pedagoga 

20. 3. 2015 Marta Lažková Brno Studium asistenta pedagoga 

8. 4. 2015 Mgr. Jiří Půček Bučovice 
Seminář školních koordinátorů projektu „Cloud 
je budoucnost vzdělávání“ 

13. 4. 2015 Šárka Navrátilová Brno Duchovní systémy Asie 

15. 4. 2015 Mgr. Jiří Půček Brno Seminář ČŠI 

24. 4. 2015 Václav Tršo Brno Studium asistenta pedagoga 

24. 4. 2015 Marta Lažková Brno Studium asistenta pedagoga 

11. 5. 2015 všichni učitelé (15 hodin) Slavkov u Brna 
Školení – Užití tabletů ve škole – projekt „Cloud 
je budoucnost vzdělávání“ – KAB2 

 

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

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

 

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

 

Okresní kolo v minikopané  5. místo (B. kategorie) 

 

Okresní kolo v přespolním běhu  Jakub Leitner (VIII. A) 3. místo 

      

Okrskové kolo ve futsalu  2. místo (IV. kategorie) 

 

Okresní soutěž ve vybíjené  2. místo (kategorie 3. – 5. tř.) 

 

Okresní kolo v lehké atletice  6. místo, 8. místo, 9. místo a 11. místo (podle kategotií)  

(Pohár rozhlasu) družstva      

 

Okresní kolo v lehké atletice  3. místo Zdislava Nováková (VI. A)  

(Pohár rozhlasu)   Jakub Leitner (VIII. A) 4. místo 

 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE 

 

Okresní kolo Dějepisné olympiády  5. místo Vilém Rozsypal (IX. A) 

 

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 1. místo Hana Kučerová (IX. A) 

      4. místo Anežka Šujanová (IX. A) 

 

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 11. místo Hana Kučerová (IX. A) 

       

Okresní kolo Matematické olympiády   3. místo Hana Kučerová (IX. A) 

      6. místo Sára Procházková (VI. B) 

      9. místo Martin Sedlák (VI. B) 

 

Okresní kolo Biologické olympiády  1. místo Ondřej Mlčoch (VII. A) 

      4. místo Marek Navrátil (VII. A) 

      6. místo Adam Janek (VI. B) 

 

Okresní kolo Pythagoriády   7. místo Lucie Gajdošíková (VI. A) 

      7. místo Jana Hrabovská (VI. A)  

      6. místo Adéla Červinková (VII. A)  

      8. místo Marek Navrátil (VII. A) 

      7. místo Alena Vítková (VIII. tř.) 

      8. místo František Červinka (VIII. tř.) 

 

Krajské kolo Matematické olympiády  12. místo Hana Kučerová (IX. A) 
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SPOLEČENSKÉ SOUTĚŽE 

 

Literární soutěž „ Slavkovské memento“ Čestné uznání Hana Kučerová (IX. A) 

      Čestné uznání Kateřina Jahodová (IX. A) 

      1. místo Vilém Rozsypal (IX. A) 

 

Krajské kolo „Prezentiáda“   1. místo Eva Hrabovská, Alena Vítková (VIII. tř.)  

 

Celostátní kolo „Prezentiáda“   8. místo Eva Hrabovská, Alena Vítková (VIII. tř.)  

 

 

Pěvecká soutěž „Zazpívej slavíčku“  1. místo Markéta Moudrá (III. tř.) 

      1. místo Agáta Andrlová (VI. B) 

      Čestné uznání Jan Menšík (III. tř.) 

    

Oblastní kolo - Pišqworky    čtvrtfinále (družstvo) 

 

 

AKCE ŠKOLY 

ZA TRADICÍ MORAVSKÉHO VENKOVA 

Ve středu 10. 9. 2014 se 12 žáků devátých tříd zúčastnilo exkurze organizované z projektu „Za tradicí 

moravského venkova“.  Cílem projektu je ve spolupráci s místními základními školami provést zmapová-

ní tradiční produkce, potravinářské i řemeslné, a informaci o tradičních producentech v území poskytnout 

široké veřejnosti. 

Naše škola se do projektu zapojila vytvořením webové prezentace producentů v našem regionu. Z každé 

zapojené školy se autoři nejlepšího projektu mohli za odměnu zúčastnit středeční exkurze partnerských 

místních akčních skupin a představit tam produkci z našeho regionu. Program středečního dne byl velmi 

bohatý - představení expozice hliněného stavitelství v Kučerově; návštěva kovářské a sedlářské dílny, 

práce s keramikou v Habrovanech. Všichni zúčastnění si tento den užili a vyzkoušeli si sami tradiční 

techniky hliněné omítky, ukovali si s kovářem ozdobný lístek, se sedlářem si vyrobili kožený náramek a 

s paní keramičkou vymodelovali hliněná zvířátka.  

  

VÍTĚZSTVÍ UČITELŮ 

V sobotu 13. 9. se konal tradiční turnaj ve futsale pro složky Integrovaného záchranného systému. Tento-

krát pod názvem Memoriál Vratislava Malého na počest dlouholetého předsedy sboru dobrovolných hasi-

čů ve Slavkově. 

Už druhým rokem se zúčastnili také učitelé a zaměstnanci slavkovských škol. Výborně zorganizovaný 

turnaj se podařilo reprezentantům škol vyhrát a obhájit tak loňské překvapivé vítězství. 

  

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY 

I letos se naši nejmladší žáci 1. ročníku šli podívat na výstavu ovoce a zeleniny, která se konala v pondělí 

22. 9. v Kulturním domě Bonapart. K vidění byly opravdu ty nejlepší kousky z našich zahrádek. Při po-

hledu na krásně ozdobené stoly a naleštěná jablíčka se všem dětem sbíhaly sliny, avšak nejvíce se dětem 

líbily vyřezané kytky z ovoce a zvířátka vyrobená z přírodnin. Také povídání o včelkách bylo pro děti 

velkým zážitkem.  

TONDA OBAL NA CESTÁCH 

V úterý 23. 9. 2014 se tento program uskutečnil v základní škole na Tyršově ulici. Jedná se o vzdělávací 

program společnosti EKO-KOM,a.s., který je realizován po celé České republice. Během programu žáky 
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odborníci jmenované společnosti informují o tom, jak a proč se odpady třídí a jaké jsou možnosti jejich 

recyklace. 

Akce byla vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Obsahuje informace zhruba odpovídající 

tematickému okruhu "Vztah člověka k prostředí" průřezového tématu "Environmentální výchova" v 

Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Volně také navazuje na naše aktivity v prů-

běhu školního roku a každoročního projektového dne s názvem Den Země. 

  

MINIKOPANÁ BUČOVICE 

Ve středu 24. 9. 2014 se konal na hřištích v Bučovicích tradiční turnaj v minikopané. Zúčastnily se týmy 

základních škol Bučovice 711, Bučovice 710, Křenovice, Otnice, Šaratice, Slavkov Komenského, Slav-

kov Tyršova a VG Bučovice. 

Ve skupině, která se hrála v areálu víceletého gymnázia, podali naši fotbalisté velmi dobrý výkon. Zvítě-

zili ve dvou zápasech s Šaraticemi a Křenovicemi. Prohráli jen s gymnáziem 1:2 a to nešťastnou a spor-

nou brankou v posledních vteřinách zápasu. Škoda. Tento smolný gól nás stál postup do dalšího kola 

soutěže. 

Naši školu reprezentovali: Jakub Cagášek, Roman Fuksa, Christian Tesařík, David Ostřížek, Matěj Po-

louček, Jan Chrástek a Lukáš Přibyl (kapitán týmu).   

  

PŘESPOLNÍ BĚH 

Jednou z prvních soutěží základních škol pořádaných Asociací školních sportovních klubů je přespolní 

běh. Soutěž každoročně probíhá v areálu vyškovského atletického stadionu. Žáci ZŠ Tyršova Slavkov u 

Brna se soutěže pravidelně zúčastňují. V letošním školním roce nejlepšího výsledku dosáhl Jakub Leitner 

z osmého ročníku v kategorii starších hochů. V závodě na trase dlouhé 2100 m udržel tempo i se žáky 

trénujícími atletiku a skončil z 52 závodníků na velmi pěkném třetím místě. 

V kategorii mladších dívek stojí za zmínku výkon Zdislavy Novákové ze sedmého ročníku, která na trase 

dlouhé1100 m se mezi 55 závodnicemi umístila na dvanáctém místě. V soutěži družstev nejlepšího vý-

sledku dosáhli hoši ve starší kategorii sedmých a osmých tříd, kteří skončili na sedmém místě. 

  

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 

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

škole funguje malá školní knihovna, kde si žáci mohou půjčit většinu knih z doporučené literatury a také 

si vybírat další knihy podle svého zájmu.  

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

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

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

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

knihy, které je zaujaly, popřípadě se zeptat na to, co je zajímalo. Mnozí z nich byli množstvím zajíma-

vých knížek nadšeni tak, že si hned zařídili výpůjční kartičku. Doufejme, že je prvotní nadšení neopustí a 

stanou se z nich pravidelní návštěvníci knihovny a pilní čtenáři. 

  

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

V pátek 3. října navštívili žáci čtvrté třídy dětské dopravní hřiště ve Vyškově. Nejdříve se v učebně se-

známili se správným vybavením jízdního kola, dále s pravidly pro bezpečnou jízdu na kole a také se zá-

kladními pravidly silničního provozu, aby se bez obav mohli stát jeho samostatnými účastníky. Poté ná-

sledovala 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 správné a tedy bezpečné 

odbočování vpravo i vlevo, zastavení u krajnice nebo třeba objíždění překážky. 

Po celou dobu pobytu na dopravním hřišti nám přálo počasí, po dlouhé době se opět ukázalo sluníčko, a k 

dobré náladě přispělo i drobné občerstvení od slavkovského MÚ, odboru dopravy a silničního hospodář-
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ství.  

  

LEKCE SEBEOBRANY ZAHÁJENY 

Na základě spolupráce s Městskou policií Slavkov u Brna a v souladu se školním vzdělávacím progra-

mem jsou do hodin tělesné výchovy pro žákyně devátých ročníků na ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna 

zařazeny pravidelné lekce sebeobrany. Pod vedením velitele MP Petra Smejsíka budou mít děvčata opět 

možnost získat základní dovednosti v oblasti sebeobrany. Hned první lekce zaměřená na vyprošťování 

dívky velmi zaujala. 

  

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA V BRNĚ 

V pátek 10. října žáci pátých ročníků absolvovali výuku mimo školní lavice, totiž v prostorách explorato-

ria Hvězdárny v Brně. Žáci měli možnost pohlédnout na Zemi a ostatní planety Sluneční soustavy z ves-

míru a projít si expozici se sérií mechanických exponátů. Zjistili, kolik by vážili na různých vesmírných 

tělesech a vyzkoušeli, jaký vliv má odstředivá síla na tvar těles. Na modelu atmosféry plynných planet se 

pokusili vytvořit i vodní „ tornádo“ a mohli se dotknout meteoritu starého 1 milion let. Příběhem Sluneční 

soustavy děti provázel moderátor, který trpělivě zodpovídal jejich nekonečné dotazy. Všichni zúčastnění 

byli z exkurze nadšeni a bez zaváhání by si návštěvu jistě zopakovali. 

  

PIŠQWORKY 2014 

Pišqworky je mezi žáky základních a středních škol velice oblíbená celorepubliková soutěž, kterou pořá-

dá občanské sdružení Student Cyber Games a která letos vyvrcholí národním finále 28. listopadu v Brně. 

Je potěšující, že do soutěže, která „nutí žáky logicky uvažovat“, se každoročně zapojuje tak obrovské 

množství škol. Základní škola Tyršova se po velkém úspěchu v loňském roce zapojila i letos. 

Do školního kola, které se uskutečnilo v úterý 14. října, se přihlásilo 28 žáků 8. a 9. ročníku. Sehráli 

téměř 80 duelů, ze kterých jako celková vítězka vzešla Markéta Krejčířová z IX.B. Stříbrnou příčku ob-

sadila Pavlína Zichová z IX.A a bronz si odnesl Filip Langer z VIII.A. Spolu s medailisty si do oblastního 

kola, které již tradičně pořádá Gymnázium Vyškov, vybojovaly postup Barbora Přerovská (IX.A), Hana 

Kučerová (IX.A) a Kristina Blaháková (IX.B). 

  

GEOLOGICKÁ EXKURZE 

V úterý 21. října naši deváťáci během celodenní exkurze navštívili přírodně, geologicky i historicky zají-

mavá místa v okolí Rudice a Holštejnu v malebné krajině CHKO Moravský kras.  

Cesta začala prohlídkou jeskyně Lidomorna pod troskami hradu Holštejn, která není běžně přístupná. 

Žáci měli možnost zakusit pocity speleologů, kteří objevují nové jeskyně. Dále je čekala zastávka v pes-

trém území kolem Rudice plném závrtů, propadání, skal a hřebenáčů. Celá exkurze byla završena u Býčí 

skály adrenalinovým zážitkem při zdolávání nepřístupných jeskyní. 

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. 

  

UKÁZKOVÁ HODINA V 1. TŘÍDĚ 

Koncem října proběhla ukázková hodina pro rodiče dětí z obou prvních tříd. Cílem bylo seznámit rodiče 

se způsoby výuky na začátku první třídy – poznávání písmen, čtení slabik, nácvik správného psaní a po-

četní dovednosti. Děti svým rodičům předvedly, co se už za dva měsíce naučily: přečetly první písmena a 

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

  

DÁDA S ŽÍŽALOU 

Citujeme článek slavkovského webu. Této kulturně výchovné akce se zúčastnily i první tři ročníky naší 

školy. 
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"Smích více než šesti stovek dětí zněl ve čtvrtek 30. října ve velkém sále Společenského centra Bonapar-

te. Úsměv na tváři jim vykouzlila nestárnoucí Dáda Patrasová. 

Ve dvou dopoledních představeních dětem ze školek a prvního stupně základních škol vysvětlila, proč a 

jak se třídí odpad. Zábavnou vzdělávací část prokládala novými písničkami s ekologickou tematikou i 

melodiemi, které ze svého dětství znaly i doprovázející učitelky. Sálem zněla i zlidovělá „Chytila jsem na 

pasece žížalu“. 

O tom, že známá televizní tvář předškoláky i školáky stále oslovuje, svědčí i fakt, že obě představení byla 

během několika dnů vyprodána. Do sálu Bonaparte se tak sjely děti nejen z místních škol, ale i okolních 

obcí a Rousínova. Nadšení přitom nebyli jen školáci, ale i sama Dáda Patrasová. Po skončení představení 

si chválila, jak bylo publikum aktivní a přitom poslušné. Zejména v závěrečné části představení, kdy na 

pódium pozvala téměř půlku diváků, totiž museli Dádiny pomocníci – klauni – být velmi ostražití. Více 

než stovka dětí si však „diskotéku“ užila s úsměvem." 

  

DOMÁCÍ ZVÍŘATA A NAŠI NEJMENŠÍ 

V pátek 7. 11. 2014 se žáci dvou nejmladších ročníků šli podívat na „Výstavu drobného zvířectva“, která 

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

slepic, avšak největším zážitkem bylo pohlazení huňatého králíka a ukázka malých morčátek. Spousta 

dětí si tak nejspíš bude přát malého kamaráda k Vánocům. Dozvěděly se ale, že takový chov domácího 

mazlíčka znamená i spoustu povinností. Výstava se dětem velmi líbila a příští rok jsme tady zas! 

  

OBLASTNÍ KOLO PIŠQWORKY 2014 

V pondělí 10. listopadu se ve Vyškově v aule Gymnázia a SOŠ zdravotnické a ekonomické konalo ob-

lastní kolo v piškvorkách. V soutěži se utkalo celkem dvanáct týmů, z toho pět týmů bylo složeno ze stu-

dentů středních škol a sedm týmů tvořili žáci 8. a 9. tříd základních škol. Naši školu reprezentovali nejú-

spěšnější „piškvorkáři“ ze školního kola: Filip Langer z 8. A, Markéta Krejčířová a Kristina Blaháková z 

9. B, Barbora Přerovská, Pavlína Zichová a Tereza Teclová z 9. A, která na soutěž jela jako náhradník. 

První kolo proběhlo celkem rychle, velmi napínavé souboje nastaly v následujících kolech. Náš tým po-

stoupil ze skupin do čtvrtfinále, kde se utkal s týmem gymnazistů. Odtud už bohužel naši, i když se ma-

ximálně snažili, do semifinále nepostoupili. V semifinále mezi sebou soupeřily týmy středoškoláků a do 

finále se dostaly týmy vyškovských gymnazistů. 

  

ZA TRADICÍ MORAVSKÉHO VENKOVA 

Ve středu 12. 11. 2014 se již podruhé žáci devátých tříd zúčastnili exkurze organizované v rámci projektu 

„Za tradicí moravského venkova“. Se základními školami ze tří mikroregionů, Strážnicka, Vyškovska a 

Slavkovska, provedli zmapování tradičních řemesel, tentokrát na Strážnicku. 

Program středečního dne byl velmi bohatý a pro všechny zúčastněné i poučný. V Hroznové Lhotě žáci 

navštívili místní keramickou dílnu a „doškaře“ Pavlicu. Ve vesnici Vnorovy si sami vyzkoušeli výrobu 

figurek z kukuřičného „šustí“ a malovaných kraslic. Ve Strážnici navštívili věž, moštárnu a mlýn s řez-

bářskou a ornamentální expozicí. Program byl navíc zpestřen ochutnávkou produktů místních pekařů a 

nealkoholického moštu ze strážnické moštárny. Žáci odjížděli spokojení a plní nových zážitků. 

  

HADI V PŘÍRODOPISNÉM SEMINÁŘI 

Druhé listopadové úterý navštívila naši školu chovatelka terarijních zvířat paní Alena Májková z Hrušek a 

zpestřila tím výuku přírodopisného semináře žákům sedmých ročníků. Paní Májková má doma malou 

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

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

ně, jak nám prozradila, ustanovení o nebezpečných zvířatech nevztahuje. 

Paní Májková žákům přednášela tentokrát o hadech. Sama říká, že z hadů měla snad všechny, kteří nejsou 

jedovatí. Žáci se dozvěděli mnoho důležitých údajů pro chov hadů, připomněli si jejich stavbu těla, život-

ní podmínky a způsob rozmnožování. Sami se přesvědčili, že kůže hadů je opravdu suchá, protože si 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/dada-s-zizalou/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/domaci-zvirata-a-nasi-nejmensi/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/domaci-zvirata-a-nasi-nejmensi/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/oblastni-kolo-pisqworky-2014/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/oblastni-kolo-pisqworky-2014/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/za-tradici-moravskeho-venkova1/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/za-tradici-moravskeho-venkova1/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/hadi-v-prirodopisnem-seminari/


VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Základní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977, okr. Vyškov 

ŠKOLNÍ ROK: 2014 – 2015 

Strana 13 (celkem 26) 

mohli pohladit např. užovku japonskou, krajtu kobercovou nebo korálovku kalifornskou. 

  

DRAČÍ PRINCEZNA 

V úterý 18. listopadu navštívili žáci prvního stupně divadelní představení farního souboru Simsala Bim s 

názvem Dračí princezna. Pohádková hra nás přenesla do tajemné říše víl, skřítků, elfů a sudiček, které 

svojí věštbou zamotají život princezně Doubravce. Naštěstí se objeví princ a vše nakonec dobře dopadne. 

Láska a dobro zvítězí, tak jak to má v pohádce být. A velký potlesk na závěr byl důkazem, že pohádka se 

líbila jak dětem, tak i všem dospělým. 

  

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ 

V polovině měsíce listopadu jsme v obou prvních třídách přivítali milou návštěvu. Děti a paní učitelky z 

MŠ Koláčkovo náměstí se přišly podívat za našimi prvňáčky. Ti jim předvedli, co se už za dva měsíce ve 

škole naučili – počítat, číst i psát. Děti z MŠ si prohlédly obě první třídy, nakoukly prvňáčkům do učebnic 

a vyzkoušely si, jak se sedí v opravdové školní lavici. Na závěr hodiny školáci zazpívali písničku, 

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

  

ADVENTNÍ VÍDEŇ 

Dne 5. prosince 2014 se žáci sedmých a osmých ročníků naší školy zúčastnili jednodenního zájezdu do 

Vídně. 

Každoročně se totiž od poloviny listopadu až do Vánoc proměňují nejkrásnější vídeňská náměstí v po-

hádkové vánoční trhy. Tradice těchto trhů sahá do středověku, kdy městu Albrecht I. roku 1298 daroval 

privilegium konání prosincového trhu, tzv. „Krippenmarkt“. Od té doby se ale charakter trhů přece jen 

změnil. V současnosti se v době adventu ve Vídni koná dvacet oficiálních vánočních trhů, ze kterých na 

návštěvníky dýchá ta pravá předvánoční nálada.  

My jsme si naplánovali trhy tři a měli jsme co dělat, abychom z nich nic neošidili. Nejprve jsme se auto-

busem nechali zavézt k letnímu sídlu Habsburků, zámku Schönbrunn. Vstupu dominuje vysoký vánoční 

strom se stovkami světel. Ve stáncích pod ním se prodávají řemeslné výrobky, skleněné ozdoby a kera-

mika. Velkým lákadlem jsou tradiční pochoutky jako pečené kaštany, vídeňské preclíky, perníky, kobli-

hy, jahody v čokoládě či jablka v karamelu. A punč, rozlévaný do krásných hrníčků, chutná znamenitě. 

Kdo chtěl, mohl se projít zámeckým parkem, kde tak ráda pobývala císařovna Sisi. 

Do historického centra města jsme přejeli opět autobusem, nechali se vysadit poblíž náměstí Stephans-

platz, prohlédli si proslulou Katedrálu sv. Štěpána a rozprchli se po vánočním trhu přímo pod jejími go-

tickými věžemi. A zase jsme ochutnávali všechny ty vánoční dobroty. 

Se setměním přišel čas vydat se k pohádkovému trhu u radnice. Cestou jsme si ještě stihli prohlédnout 

Hofburg, zimní rezidenci rakouských císařů, dnes sídlo prezidenta. A za doprovodu rozzářených světel 

jsme pak konečně přišli na Rathausplatz. A jestli předchozí dva trhy byly krásné, tak „Christkindlmarkt“, 

radniční adventní trh, byl onou pověstnou třešničkou na dortu! Návštěvníky vítaly ozdobené stromy 

v parku, téměř sto padesát stánků a výstava betlémů. Menší děti vyráběly v dílničkách v přízemí radnice 

dárky pro rodiče a prarodiče. U vánočního stromu se denně od 20:00 do 20:30 konají koncerty dechových 

nástrojů, na nichž vystupují soubory z celého Rakouska. To jsme už ale bohužel nestihli. Museli jsme 

domů. 

  

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

V pátek 5. prosince k nám zavítala návštěva v podobě svatého Mikuláše, krásného anděla a hrozivého 

čerta. Děti z 1. – 3. tříd už netrpělivě očekávaly bušení na dveře a příchod této trojice. Nejprve Mikuláš 

přečetl ze zlaté knihy jména těch, kteří trochu zlobili, a ti pak čertíkovi museli slíbit, že se polepší. Potom 

anděl nadělil každému malou sladkost a děti na oplátku přednesly básničku nebo zazpívaly písničku. Na 

závěr se všechny děti s trojicí rozloučily a slíbily, že budou po celý rok hodné. 
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EXKURZE V ANTHROPOSU 

Každým rokem absolvují žáci šestých ročníků naší školy na závěr učiva o pravěku exkurzi v brněnském 

Pavilonu Anthropos. 

Ojedinělé muzeum dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy i celého evropského kontinentu. Roz-

sáhlá muzejní expozice, na jejíž přípravě se podíleli přední odborníci v oboru archeologie, antropologie, 

genetiky apod., patří k největším a nejmodernějším svého druhu v Evropě.  

Žáci 6. A a 6. B prošli společně s lektorem celou expozici, kde mohli na modelech i skutečných archeolo-

gických památkách pozorovat evoluční vývoj rodu homo, prohlédnout si dioramata přibližující život jed-

notlivých druhů pravěkého člověka nebo obdivovat nejstarší doklady pravěkého umění. Největší pozor-

nost však jako každoročně na sebe přitahoval 3a půl metru vysoký model mamuta s mládětem. 

Žáci si díky exkurzi zopakovali své znalosti z období pravěku, dozvěděli se mnoho dalších zajímavostí a 

také mohli na vlastní oči spatřit věci, o kterých se ve škole učili. 

  

CHRISTMAS PARTY 

Letošní Christmas party proběhla v pondělí 15. 12. 2014. Děti z druhého stupně se setkaly, aby si zasou-

těžily v anglickém jazyce a pobavily se při anglických písničkách. Účast byla poměrně velká, což nás 

jazykáře velice potěšilo. Žáci své znalosti prokazovali ve dvou věkových kategoriích. Vítězové obdrželi 

zasloužené sladké odměny. Všichni žáci za účast dostali pěkné anglické pexeso. Myslíme si, že akce se 

vydařila a už se spolu s dětmi těšíme na příští rok. 

  

VÁNOCE S TYRŠOVKOU 

Už dlouho před Vánocemi se děti i učitelé připravovali na tradiční vánoční akademii. Všichni přemýšleli, 

jaké vystoupení připravit. Dětí z prvního stupně se zaměřily na pohádky, které k vánočním svátkům pros-

tě patří. Druhou část programu tvořilo vystoupení žáků druhého stupně. Sváteční atmosféru navodili an-

glickými vánočními písněmi, českými koledami i tanečním vystoupením. 

Celý program se po letech zase přesunul do budovy Společenského centra Bonaparte. A velký sál zájmu 

rodičů a přátel školy téměř nestačil. Obecenstvo se snad dobře bavilo a na závěr všechny účinkující od-

měnilo zaslouženým potleskem. 

  

VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA 

Poslední prosincový týden proběhla na prvním stupni vánoční tvořivá dílna. Již šestým rokem si žáci 

první až páté třídy mohli vyzkoušet různé výtvarné techniky a vyrobit si krásné dárky. V příjemné před-

vánoční atmosféře se dětem dařilo a všechny výrobky byly velmi povedené. Vyrobené věci posloužily 

jako originální vánoční dekorace nebo i jako milý vánoční dáreček. 

  

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ 

Poslední školní prosincový týden zakončili naši žáci v místním kině. Za zvýhodněné vstupné shlédli no-

vou filmovou pohádku "Tři bratři". Pomalu se tak připravili na vánoční svátky, během kterých právě po-

hádky mají nezastupitelnou roli. 

  

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2015 

V prvním lednovém týdnu probíhal lyžařský výcvik žáků sedmých ročníků za výborných sněhových i 

klimatických podmínek na sjezdovkách v Karlově pod Pradědem. Ubytování bylo opět zajištěno v Penzi-

onu u Bohouše. 

Všichni žáci výcvik zvládli výborně. Podle vlastního výběru se mohli zaměřit na výuku jízdy na lyžích 

nebo na snowboardu. Také si vyzkoušeli „běžkování“. 

Žáci i instruktoři se z kurzu vraceli nezraněni, spokojeni a se spoustou nových zážitků. 
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HOLKY Z VENUŠE, KLUCI Z MARSU 

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

základních škol. Na naší škole proběhla 14. ledna a byla určena děvčatům a chlapcům osmého ročníku. 

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

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

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

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

Pro děvčata 5. ročníku proběhla ve stejný den přednáška S tebou o tobě, která dívkám poskytuje optimál-

ní rozsah informací o biologických zákonitostech dívčího dospívání, formuje pozitivní přístup k sobě 

samé, ke svému tělu, vzhledu a ochraně reprodukčního zdraví. V atmosféře důvěry a otevřenosti se hovoří 

o vlastních názorech a pocitech a posiluje se odpovědnost za vlastní zdraví. 

  

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ 

V polovině měsíce ledna jsme v obou prvních třídách přivítali milou návštěvu. Děti a paní učitelky z MŠ 

Zvídálek a z MŠ Karolínka se přišly podívat za našimi prvňáčky. Ti jim předvedli, co se už za čtyři měsí-

ce ve škole naučily – počítat, číst i psát.  

Děti z MŠ si prohlédly obě první třídy, nakoukly prvňáčkům do učebnic a vyzkoušely si, jak se sedí v 

opravdové školní lavici a jak se píše na tabuli. Na závěr hodiny školáci zazpívali písničku, pozdravili 

svoje kamarády, se kterými se třeba příští rok ve škole sejdou a rozloučili se. 

  

OKRESNÍ KOLO DO 

V úterý 20. ledna se ve Vyškově konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Letošní zadání znělo „Od 

Sáma k Trojspolku v souvislostech“. Otázky, na které soutěžící odpovídali, se týkaly zlomových událostí 

v našich dějinách provázených boji a válkami.  

Naši školu reprezentoval Vilém Rozsypal z 9. A, který nejlépe uspěl ve školním kole. Také v okresní 

soutěži zúročil svou pečlivou přípravu a prokázal své výborné dějepisné znalosti. Mezi dvacítkou soutěží-

cích z celého okresu vybojoval krásné 5. místo. 

  

ÚSPĚCH V MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ 

21. ledna 2015 se konalo okresní kolo Matematické olympiády žáků devátých ročníků základních škol. 

Soutěžilo 17 žáků z osmi škol. Příklady byly dost obtížné, zkrátka pro talenty. 

Naši školu reprezentovala Hana Kučerová, která obsadila vynikající třetí příčku. Gratulujeme k úspěchu a 

děkujeme za účast a reprezentaci školy. 

  

UČENÍ, KTERÉ BAVÍ 

Luštíte křížovky? Baví vás sudoku, rébusy a šifry? Rádi přicházíte věcem na kloub? Pak jistě znáte ten 

pocit uspokojení, když se vám povede vyřešit obzvlášť obtížný úkol. „Vida, mám to, jsem borec,“ plácáte 

se pochvalně po rameni.  

Cože? Vy neznáte slovo vida? A jak reagujete při nadšení? Wow? Ale kuš, tyhle amerikanismy mi sem 

netahejte. Vida je české citoslovce. Používáme ho k vyjádření nadšení. Na sklonku loňského roku se do-

konce dostalo do názvu nově otevřeného zábavně naučného centra v Brně. VIDA science centrum je vě-

decký park pro všechny věkové kategorie. Jeho provozovatelem je organizace Moravian Science Centre 

Brno, zřízená Jihomoravským krajem. Expozici najdete v bývalém pavilonu D na brněnském výstavišti. 

Pro všechny, kteří mají chuť se zábavnou formou dozvědět něco nového, je na ploše téměř 5000 metrů 

čtverečních připraveno 151 exponátů, které dokazují, že učení může i bavit. Na vlastní oči, uši i další 

smysly se o tom přesvědčili žáci osmého ročníku, kteří se na výstavu vypravili 3. února.  

Během objednaného programu Mladý detektiv řešili případ vraždy atraktivní vychovatelky. Shromažďo-

vali důkazy, snímali otisky prstů, zkoumali stopy na místě činu. Zajímavou formou si přiblížili mravenčí 

práci kriminalistů a poznali, že usvědčit podezřelého není vůbec snadné.  
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Součástí vstupného na výstavu je i science light show, kterou jsme si nemohli nechat ujít. Cílem předsta-

vení, v němž hlavní roli dostal oheň, je probudit ve studentech zvědavost a touhu dozvědět se víc o světě 

kolem nás. Vidátorům Katce a Alešovi se to určitě podařilo. Byli vtipní, šikovní a přesně věděli, čím při-

táhnou pozornost malých i velkých diváků. 

Největší úspěch ovšem sklidila samotná expozice. No řekněte, kde si můžete vyzkoušet natáčení předpo-

vědi počasí nebo jízdu na kole po laně? Kde smíte rozpoutat tornádo či spustit povodňovou vlnu? Kde si 

odstartujete svou vlastní vodíkovou raketu a kde vlastnoručně ozkoušíte Archimédův šroub, jeden z nej-

starších způsobů čerpání vody?  

A kde učitel nemusí nabádat k pozornosti, zvyšovat hlas ani vyhrožovat písemkami. Kde si naopak ra-

dostně řekne: „Vida, ono ty naše děti baví dokonce i něco jiného než hraní si s chytrými mobily.“ Bodejť, 

Vida centrum Brno je totiž mazanější než nejchytřejší iPhone! 

  

22. ŠKOLNÍ PLES 

V sobotu 7. 2. 2015 se konal již 22. ples ZŠ Tyršova.  

Slavnostně ples otevřelo vystoupení tanečního páru Yana Grihschenko a Radek Mucha (momentálně v 

první padesátce světového žebříčku latinskoamerických tanců). Poté se již plesová zábava rozjela naplno. 

K tanci i poslechu hrála skupina Bublifunk a taneční parket se brzy zaplnil do posledního místečka. Ná-

vštěvníky plesu 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, notebook, ipad, multifunkční 

tiskárnu nebo třeba sadu kvalitního vína. Avšak ani ti, kteří tentokrát neměli šťastnou ruku a nic nevyhrá-

li, jistě nelitovali, že na ples přišli. K dobré náladě přispěla i dvě krásná vystoupení tanečního oboru ZUŠ 

pod vedením paní učitelky Krahulové. 

  

ÚSPĚCH V OLYMPIÁDĚ Z ČESKÉHO JAZYKA 

Ve čtvrtek 5. února se ve Vyškově konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu zde re-

prezentovaly Anežka Šujanová a Hana Kučerová, která už své znalosti předvedla i v olympiádách jiných 

předmětů. Obě dívky se svého úkolu opět zhostily se ctí a v silné konkurenci obsadila A. Šujanová vý-

borné čtvrté místo. H. Kučerová zazářila a celé okresní kolo suverénně vyhrála. Oběma dívkám gratulu-

jeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

  

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Zajímavou besedu pro děvčata devátých ročníků v rámci výuky tělesné výchovy si připravila paní Alena 

Slezáková. Seznámila dívky s hlavními zásadami zdravého stravování. Zdůraznila význam správných 

stravovacích návyků pro správný vývoj dospívajícího organismu. Upozornila na nutnost dodržování pra-

videlných denních dávek příjmu potravin s ohledem na přísun energie. Pozornost věnovala především 

dostatečnému příjmu proteinů během dne a dodržování pitného režimu. Na závěr paní Slezáková odpoví-

dala děvčatům na jejich dotazy. Beseda byla pro danou věkovou skupinu dívek velmi přínosná. 

  

BYLO NÁS PĚT – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Nebylo jich vlastně pět, ale skoro desetkrát tolik… A těch téměř padesát dětí se nacpalo, tedy spořádaně 

nastoupilo, do dvou autobusů a vydalo se do moravské metropole za kulturou. Příběh party kluků z malé-

ho města děti znaly z televizního zpracování, tentokrát měly příležitost porovnat svůj dnešní svět s tím 

klučičím před sty lety v dramatizaci divadla Radost. Hlavní hrdina Péťa Bajza, syn obchodníka, poutavě 

vyprávěl o báječných dobrodružstvích s kamarády Bejvalem Antonínem, Čeňkem Jirsákem, Edou Ke-

mlinkem a Zilvarem z chudobince. Kontrasty světa dětí a dospělých a také rozdíly v životě lidí během 

století vyvolávaly v dětech různé reakce, od smíchu přes překvapení až po údiv i nesouhlas. Sváteční 

nálada i oděv dětem vydržely až do odpoledne, kdy se plné dojmů z „divadelního výletu“ vrátily domů. 
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VIDA - MYSLI NA SMYSLY 

V úterý 10. března letošního roku navštívili žáci sedmých tříd Vida centrum Brno. Organizátoři pro ně 

připravili hodinový program „Mysli na smysly“, během kterého se žáci dozvěděli zajímavosti o činnosti 

lidské nervové soustavy a zábavnou formou zapojili vlastní smysly v týmové hře. 

Půlhodinovou Science Show, která je součástí vstupného, ohodnotili slovy „nic moc“ a já se jim nedivím. 

Sál byl přeplněný a vidátoři možná nebyli dostatečně zkušení, aby různorodé publikum zaujali. 

Interaktivní exponáty opět nezklamaly a žáci si je během následujících tří hodin dokázali náležitě užít. 

  

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

Ve středu 11. 3. 2015 proběhla na naší škole „ Recitační soutěž“.  

Ti nejlepší recitátoři z 2. a 3. třídy postoupili do školního kola, kde předvedli své výkony. Hodnotil se 

přednes, zvládnutí textu a celkový projev. 

Výkony byly velmi vyrovnané a porota tak měla těžké rozhodování. Všichni soutěžící byli velmi dobře 

připraveni. Všem výhercům blahopřejeme. 

  

ŠACHOVÝ TURNAJ 

Dne 18. března 2015 se na ZŠ Tyršova uskutečnil již třetí ročník šachového turnaje žáků základních škol 

ze Slavkova a okolí. 

Turnaj byl určen především pro žáky 6. - 9. ročníků. Klání se zúčastnilo 12 chlapců a jedna dívka. Po více 

než dvou hodinách u šachovnic se ze základních skupin nominovali do finále jen tři nejlepší hráči. Po 

vzájemných zápasech získal 3. místo Ondřej Válka (6. B, ZŠ Tyršova), 2. místo Marek Filip (9. B, ZŠ 

Komenského) a nejcennější zlato Lukáš Borovský (9. A, ZŠ Komenského). 

  

MATEMATICKÝ KLOKAN 

Žáci 2. až 8. ročníku naší školy si 20. března vyzkoušeli, jak je těžké řešit logické úlohy soutěže Matema-

tický klokan. Vynikajících výsledků ve své věkové kategorii dosáhli Kateřina Klinkovská a Jáchym Hala 

z třídy 5. B., jejichž bodová ohodnocení byla suverénně nejvyšší. Výborné výkony podali také Jolana 

Karkošková a Jan Fiala z 2. ročníku, Viktorie Obořilová a Jiří Terber ze 4. ročníku, Martina Cenková, 

Antonín Červinka, Radek Pflimpfl, Gabriela Floriánová a Daniela Rábiková z 5. ročníku, Sára Procház-

ková z 6. ročníku a Jiří Hrabovský ze 7. ročníku. Blahopřejeme. 

  

PYTHAGORIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO 

Dne 23. 3. 2015 proběhlo na naší škole základní kolo tradiční matematické soutěže pro žáky pátého až 

osmého ročníku s názvem Pythagoriáda. V rámci vyučovacích hodin matematiky se zúčastnili všichni 

přítomní žáci. Ti nejlepší řešitelé matematických a logických úloh budou reprezentovat školu v okresním 

kole 13. 5.2015 ve Vyškově. 

  

PREZENTIÁDA - ÚSPĚCH 

Prezentiáda je týmová soutěž v projektové tvorbě a dovednostech Office pro dvou až tříčlenné týmy ze 

základních a středních škol. Naši školu reprezentují žákyně osmé třídy Alena Vítková a Eva Hrabovská. 

Děvčata vypracovala projekt na téma „Školní soutěž“. 

Odborná porota vyhodnotila z přihlášených projektů ty nejlepší, které následně postoupily do krajského 

kola, kde týmy svou prezentací a projevem musely v pátek 10. 4. 2015 přesvědčit porotu o tom, že si za-

slouží postup do finále. Z každého kraje postoupil pouze jeden tým. Máme radost z vítězství našich děv-

čat a jejich postupu do finále, které se koná 16. 4. 2015 na ekonomicko-správní fakultě MU v Brně. 
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DÍVČÍ VOLEJBAL 

Ke každoročním soutěžím pořádaných Asociací školních sportovních klubů patří i soutěž ve volejbale. Po 

několikaleté odmlce na ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna vyrůstá družstvo malých volejbalistek. Jsou to 

především děvčata ze sedmých a šestých tříd posílena o dvě děvčata z osmého ročníku. 

Dívky se ve čtvrtek 9. 4. 2015 zúčastnily okresního kola ve volejbale, které probíhalo na ZŠ Letní pole ve 

Vyškově. V utkáních se soupeřkami ze sedmi škol okresu se držely statečně a za svoji soutěžní premiéru 

se nemusí stydět. Do příštího školního roku svoje volejbalové dovednosti určitě zdokonalí a budou ostat-

ním školním týmům rovnocennými soupeři. 

  

VELIKONOČNÍ DÍLNA 

V týdnu od 30. března do 1. dubna byla pro žáky z prvního stupně připravena „Velikonoční tvořivá díl-

na“. Jako každý rok, tak i letos si děti vyrobily nejrůznější velikonoční dekorace. Ty si potom odnesly s 

sebou domů a ukázaly rodičům výsledky své práce. 

  

MCDONALD´S CUP - ÚSPĚCH FOTBALISTŮ 

Osmnáctý ročník fotbalových turnajů pro nejmladší žáky s názvem McDonald´s Cup probíhá opět za 

účasti žáků naší školy. Ve čtvrtek vyjeli na okrskové kolo naši nejmenší sbírat zkušenosti a obsadili v 

Křenovicích čtvrté místo. Den poté ovšem reprezentanti z čtvrtého a pátého ročníku příjemně překvapili a 

svůj okrskový turnaj vyhráli a postoupili do dalšího kola. Za nimi skončily týmy ze základních škol Otni-

ce, Šaratice, Slavkov Komenského a Křenovice. 

Reprezentovali: 

Mladší: Jan Menšík, Jiří Menšík, Ondřej Kučera, Jan Fiala, Vít Kudla, Jan Andrla, Lubomír Šinkyřík, 

Matouš Svoboda, Filip Charvát, Ondřej Zapletal. 

Starší: Radim Hořínek, Jakub Janek, Štěpán Šmerda, František Jeřábek, Marek Kosař, Petr Kachlíř, Ra-

dek Konečný, Ondřej Buček, David Chaloupka, Filip Zezula. 

  

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE 

V pátek 10. dubna proběhlo krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala Hana 

Kučerová (9. A), která zvítězila v okresním kole ve Vyškově. Také na krajské úrovni v silné konkurenci 

zástupců základních škol a víceletých gymnázií prokázala své bohaté znalosti českého jazyka. Obsadila 

velmi pěkné 11. místo z celkového počtu 25 účastníků.  

  

SLAVKOVSKÉ MEMENTO 

V letošním roce pořádal Zámek Slavkov – Austerlitz již jedenáctý ročník festivalu literatury faktu Slav-

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

Této soutěže se žáci naší školy účastní pravidelně již od prvních ročníků, a to vždy s úspěchem. Ani le-

tošní rok nebyl výjimkou. Přestože jsme letos do soutěže poslali pouze čtyři práce, tři z nich byly porotou 

oceněny. Hana Kučerová (9. A) za svou báseň „Co válkám předchází“ získala čestné uznání v kategorii 

poezie, stejně jako Kateřina Jahodová (9. A) za svou práci „Neznámí hrdinové“.  Největšího úspěchu 

dosáhl však Vilém Rozsypal (9. A), který získal 1. místo v kategorii základních škol. Ve své práci nazva-

né „Podobenky z rodinného alba“ vypráví životní příběh svého prapradědečka. 

  

ŠVIHADLA - SOUTĚŽ 

V pátek 17. 4. 2015 proběhla soutěž v přeskocích přes švihadlo ve čtvrtém a pátém ročníku. Žáci usilovali 

o co největší počet dokončených přeskoků přes švihadlo libovolným způsobem po dobu časového limitu 

jedné minuty. A výkony byly vskutku obdivuhodné. V kategorii dívek získala první místo Karolína Hor-

nová s počtem 145 přeskoků za minutu, na druhém místě se umístila Adéla Červinková s počtem 123 

přeskoků (obě 4. třída) a třetí místo s počtem 101 přeskoků získala Dominika Chmelařová z 5. A třídy. 

V kategorii chlapců se na dvou nejvyšších příčkách opět umístili čtvrťáci – 128 přeskoků zvládl  a první 
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místo získal Samuel Vinkler, na druhém místě se umístil původně „pouze“ náhradník Patrik Frank 

s počtem 122 přeskoků.  O třetí příčku se podělili žáci z 5. A třídy, a sice Šimon Chmela a Libor Tesař se 

shodným  počtem 121 přeskoků za minutu. 

  

EKOLOGICKÁ VYCHÁZKA ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU 

22. dubna většina žáků devátého ročníku absolvovala přijímací řízení na střední školy. Ti šťastnější, kteří 

měli volné dopoledne, se zúčastnili ekologické vycházky. 

Vyrazili jsme v osm hodin od své oblíbené školy směrem na „Urbánek“ a cestou si užívali krásného jar-

ního počasí a nádherně rozkvetlé přírody. Vycházka pokračovala kolem Kroužeckého dvora na hřebenat-

kový útes, který je známým nalezištěm třetihorních mlžů. Na dně bývalého moře jsme všichni na chvilku 

vydechli a občerstvili se. Dále jsme putovali kolem nově vytvořeného rybníčku na Lutršték, podél mrazo-

vého klínu a přes Němčany do Hodějic. 

Cestou jsme měli možnost pozorovat práce na budování kanalizace v obou těchto obcích a v Hodějicích 

jsme zpovzdálí sledovali výstavbu nové čistírny odpadních vod. Poslední úsek vycházky kopíroval tok 

řeky Litavy až do Slavkova. Obdivovat jsme mohli nejen přírodu, ale také protipovodňová opatření, která 

změnila vzhled Litavy i jejího okolí. 

Unaveni, ale spokojeni jsme se v poledne rozcházeli od slavkovského rybníka po patnáctikilometrové 

procházce, která nám přinesla poučení, zábavu a prospěla i naší fyzické kondici. 

   

DEN ZEMĚ NA TYRŠOVCE 

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

vovaný svátek, upozorňující obyvatele naší planety na dopady ničení životního prostředí. V rámci Dne 

Země podnikají žáci naší školy každoroční exkurze zaměřené na životní prostředí, a to zejména v našem 

nejbližším okolí. 

Žáci šestého ročníku navštívili kompostárnu ve Slavkově, dozvěděli se něco o tom, jak jsou zpracovávány 

zbytky zeleně a po cestě z kompostárny ještě pomohli s úklidem veřejných ploch. Sedmáci navštívili no-

vý slavkovský vodojem a čistírnu odpadních vod a žáci osmých ročníků se zajeli podívat na skládku do 

Kozlan, třídírnu separovaného odpadu ve Vyškově a úpravnu vody ve Lhotě u Vyškova. Deváťáci se v té 

době snažili ze sebe dostat to nejlepší u přijímacích zkoušek na středních školách a menší část absolvova-

la ekologickou vycházku. 

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

žákům zajímavý výklad (TSMS Slavkov u Brna, VaK Vyškov a.s., Respono Vyškov a.s.). Akce se po-

vedla i díky pěknému počasí. A vedení školy potěšila i pochvala pana ředitele TSMS za pomoc při úklidu 

okolí Slavkova. 

  

PREZENTIÁDA - ÚSPĚCH 

Prezentiáda je týmová soutěž v projektové tvorbě a dovednostech Office pro dvou až tříčlenné týmy ze 

základních a středních škol. Naši školu reprezentovaly žákyně 8. A třídy – Alena Vítková a Eva Hrabov-

ská. Děvčata vypracovala projekt na téma „Školní soutěž“. 

Odborná porota vyhodnotila z přihlášených projektů ty nejlepší, které následně postoupily do krajského 

kola, kde týmy svou prezentací a projevem musely v pátek 10. 4. 2015 přesvědčit porotu o tom, že si za-

slouží postup do finále. Z každého kraje postoupil pouze jeden tým. Měli jsme velkou radost z vítězství 

našich děvčat a jejich postupu do grand finále, které se konalo 16. 4. 2015 na ekonomicko-správní fakultě 

MU v Brně. Soutěžící museli vypracovat během tří dnů novou prezentaci na téma „(Ne)chodit do školy“ a 

obhájit ji před porotou. Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a umístění v první polovině 

výsledkové listiny v celostátním kole. 

  

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - 1. MÍSTO 

Ve čtvrtek 23. dubna se naši žáci zúčastnili okresního kola biologické olympiády v kategorii D (šesté a 

sedmé třídy). Letošní ročník byl zaměřen na život stromů. Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ - prak-
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tické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test teoretických znalostí. Každý účastník okresní-

ho kola navíc vypracoval vstupní úkol zaměřený na vlastní pozorování. Naši školu reprezentovali Adam 

Janek z 6. B, Ondřej Mlčoch a Marek Navrátil ze 7. A. Všichni chlapci nám udělali obrovskou radost, 

protože se díky svým přírodopisným znalostem umístili na špici výsledkové listiny - Ondřej Mlčoch vy-

bojoval 1. místo, Marek Navrátil skončil na 4. místě a Adam Janek na 6. místě. Ondra a Marek budou 

naši školu i celý okres reprezentovat v krajském kole 20. 5. 2015. 

  

ČERTŮV MLÝN 

Že ve mlýně straší? Tak o tom se mohli přesvědčit žáci z 1. – 3. třídy v pátek 24. března na divadelním 

představení Čertův mlýn. Herci a herečky z Divadelního spolku jim předvedli veselou hru plnou písniček, 

vtipných situaci a skvělých masek. Největší úspěch u dětí měla čertí rodinka s děsivým čertím tatínkem, 

veselou čerticí a dvěma čertími slečnami- Pižďuchou a Blešnicí. Dlouhý potlesk na závěr byl důkazem 

toho, že se pohádka všem moc líbila. 

  

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY SVĚT KOSTIČEK 

Ve středu 22. 4. 2015 naši nejmenší žáci navštívili na slavkovském zámku výstavu pod názvem „Svět 

kostiček“. Výstava byla rozdělena na dvě části. V první části si děti mohly prohlédnout, co všechno se dá 

postavit z malých kostiček stavebnice LEGO. Asi nejvíce se dětem líbily velké modely letadel a vláčků. 

Ve druhé části byla připravena herna s kobercem, kde si děti mohly se stavebnicí pohrát a samy zkusit 

něco postavit. 

  

VÍTĚZNÝ TURNAJ VE VYBÍJENÉ 

Ve čtvrtek 30. dubna se v ZŠ Komenského konala okrsková soutěž školní mládeže 1. stupně ve vybíjené 

O pohár Politaví. Turnaje se zúčastnila družstva ze slavkovských základních škol Komenského a Tyršova, 

z Křenovic a Velešovic. 

Naši školu reprezentovalo družstvo složené ze žáků 3. – 5. třídy. Ze třetí třídy to byli Jan Menšík, Filip 

Charvát, Eliška Šemorová a Julie Kachlířová, ze čtvrté třídy Karolína Hornová, Adéla Červinková, Jakub 

Janek, Samuel Vinkler, Sarah Vinklerová a Radim Hořínek a za páťáky Tereza Urbanová a Petr Kachlíř, 

kteří se turnajů ve vybíjené zúčastňují již od 3. třídy. Děti bojovaly s radostí a nadšením a odměnou jim 

za to bylo krásné 1. místo. 

Našemu vítěznému týmu blahopřejeme a držíme palce i ve finále, které se letos bude konat ve Ždánicích. 

  

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 6. ROČNÍK 

Nejlepší mladí matematikové z 6. ročníků základních škol okresu si 8. dubna poměřili své síly na okres-

ním kole ve Vyškově. Při řešení zapeklitých příkladů se nejvíce dařilo Sáře Procházkové, která obsadila 

krásné šesté Místo. Na devátém místě pak skončil Martin Sedlák.  

  

ÚSPĚCH V PĚVECKÉ SOUTĚŽI ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU 

Pěvecká soutěž Zazpívej slavíčku určená všem ročníkům základních škol ve zpěvu lidových písní a cap-

pella probíhá každým rokem již mnoho let. Letos se konala po šestadvacáté. Okrskové kolo, v němž „za-

bodovali“ i naši žáci, letos proběhlo 29. dubna. V I. kategorii se na 1. místě umístila Markéta Moudrá a 

Jan Menšík obdržel čestné uznání. Ve III. kategorii jsme měli také vítězku - Agátu Andrlovou. 

Ve čtvrtek 14. května se naši mladí zpěváci zúčastní okresního kola v Bučovicích v Katolickém domě. 

Přejeme hodně úspěchů. 

  

NULTÝ ROČNÍK 

Stejně jako v předešlých letech proběhl i letos na naší škole tzv.„ Nultý ročník“. Uskutečnily se tři lekce a 

zúčastnilo se ho 30 předškoláků, kteří byli rozděleni do tří menších skupinek. Děti pečlivě plnily nejrůz-
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nější úkoly a zapojily se do všech činností s velkým nadšením. Cílem bylo ukázat dětem i jejich rodičům, 

jak se pracuje v první třídě, seznámit děti se školním prostředím, se svojí třídou i s paní učitelkou a také 

upozornit rodiče, co všechno by děti měly zvládnout, než do první třídy nastoupí. 

  

VÝCHOVNÝ KONCERT NA ZUŠ 

Ve čtvrtek 30. 4. 2014 se žáci 1. ročníku zúčastnili koncertu na Základní umělecké škole F. France ve 

Slavkově. Účinkujícími byli žáci a učitelé ZUŠ, kteří si pro nás připravili poučnou a zábavnou podívanou. 

Děti se seznámily se spoustou hudebních nástrojů a žánrů. Předveden jim byl klavír, kytary, flétny, hous-

le, viola, saxofon a bubny. Do programu byl také zařazen tanec a zpěv v pohádkovém duchu. Vrcholem 

programu bylo vystoupení bubeníka Tomáše a hra Marušky Vostřelové na syntetizér. Podařilo se jim 

roztleskat a roztančit opravdu celý sál. Programem provázela p. uč. K. Jiráková, která dokázala děti zauj-

mout svým vtipným vyprávěním. 

Celý koncert byl pro děti velkým zážitkem a odměnou pro účinkující byl potlesk a úsměv na tvářích 

všech dětí. Tímto děkujeme žákům a učitelům ZUŠ za příjemné dopoledne. 

  

OKRESNÍ KOLO KOPANÉ MCDONALD´S CUP 

V pátek 15. 5. 2015 proběhlo okresní finále fotbalového poháru pro žáky prvního stupně. Naši reprezen-

tanti do tohoto finále postoupili vítězstvím na turnaji v Křenovicích. Tentokrát jim už zápasy tolik nevy-

šly. Soupeři byli kvalitní a navíc nám chyběl zřejmě nejlepší hráč minulého turnaje nemocný Filip Zezula. 

I tak je 5. místo hezkým úspěchem našich malých reprezentantů.  

  

POHÁR ROZHLASU 2015 

Každým rokem se žáci ze ZŠ Tyršova ve Slavkově účastní atletické soutěže Pohár Rozhlasu s Českou 

spořitelnou. Okresní kolo probíhalo v atletickém areálu ve Vyškově. V těžké konkurenci mezi základními 

školami okresu Vyškov nejlepšího výsledku dosáhla v mladší kategorii Zdislava Nováková ze šestého 

ročníku. V běhu na 600m se umístila na třetím místě s časem 1:56 minut. V kategorii starších žáků nej-

lepšího výkonu dosáhl Jakub Leitner z osmého ročníku, který v běhu na 1500m skončil na čtvrtém místě 

(4:51min).  

  

HOLOCAUST OČIMA NAŠICH ŽÁKŮ - EXKURZE V TEREZÍNĚ 

Každým rokem žáci osmého nebo devátého ročníků 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. 

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU – OKRESNÍ KOLO 

Ve čtvrtek 14. května se v Bučovicích konalo okresní finále pěvecké soutěže „Zazpívej, slavíčku“, které-

ho se zúčastnila i zpěvačka z naší školy – Agáta Andrlová. Ve velké konkurenci se umístila na hezkém 

čtvrtém místě. Náročnost soutěže potvrzuje i fakt, že o třetí místo museli bojovat hned tři zpěváci. Gratu-

lujeme Agátě k jejímu výkonu! 

  

ANGLICKÉ MINIDIVADLO 

Všichni vědí, že učit se anglicky jen z knížek může být pěkná otrava. Proto jsme se s děvčaty z 8. ročníku 

rozhodly zpestřit si výuku nacvičením malé části slavného muzikálu Mamma Mia. Dívky si scénky samy 

napsaly a připravily. Naučily se také několik písniček. 

Tato aktivita sice proběhla jen v rámci vyučování, ale děvčata si to náramně užila a s angličtinou postou-

pila zas o kousek dál. 
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PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE 

V úterý 20. 5. 2015 sedmáci v rámci přírodopisného semináře navštívili ZOO v Brně, aby se seznámili s 

tématem letošní kampaně „Biodiverzita to jsme my“. Cílem této kampaně je podnítit žáky k tomu, aby 

aspoň trochu změnili své chování a přispěli tak k zastavení úbytku biodiverzity (rozmanitosti jednotlivých 

druhů rostlin a živočichů). Hned na pokladnách všichni obdrželi pracovní listy, podle kterých na stezce 

šamana kmene Masajů plnili 11 úkolů. Během stezky si prověřili nejen své znalosti, ale i zrak, hmat a 

čich. Díky pěknému počasí a exotickým zvířatům jsme společně strávili zajímavý den. 

  

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY 

Dne 13. 5. 2015 se konalo ve Vyškově okresní kolo Pythagoriády. Tato matematická soutěž je velmi po-

pulární a účastní se jí značné množství talentovaných žáků.  My jsme vyslali celkem šest reprezentantů. 

Všichni předvedli dobré výkony a to se také odrazilo na jejich umístění. 

V kategorii šestých ročníků skončily mezi 25 startujícími na děleném sedmém místě Jana Hrabovská a 

Lucie Gajdošíková. V kategorii sedmých ročníků bylo přihlášeno 25 účastníků a mezi nimi obsadila Adá-

la Červinková dělené šesté místo a Marek Navrátil byl osmý. Kategorie žáků osmých tříd byla nejpočet-

nější. Přihlášeno bylo 41 žáků. Alena Vítková se dělila o sedmé pořadí a František Červinka o osmou 

příčku. Žákům děkujeme za dobrou reprezentaci školy. 

  

DNY SLAVKOVA - VYSTOUPENÍ S GYMBALLY 

Na Dnech Slavkova vystoupily žákyně sedmých ročníků Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna 

s taneční sestavou s gymbally, kterou nacvičily v hodinách tělesné výchovy. Gymnastické míče patří 

k jedné z nejoblíbenějších pomůcek v hodinách tělesné výchovy a v rámci školního projektu Rovná záda 

v hodinách zdravotní tělesné výchovy. 

  

NA KOLE BEZPEČNĚ 

V pátek 12. června navštívili žáci 4. třídy podruhé v tomto školním roce dětské dopravní hřiště ve Vyško-

vě. Ve výukové učebně si nejdříve zopakovali všechno to, s čím se seznámili již na podzim při své první 

návštěvě dopravního hřiště, a přidali také několik nových poznatků, a to především pravidla při projíždění 

křižovatkami. Poté děti vypracovaly zkušební testy, jejichž splnění jim zaručilo získání průkazu mladého 

cyklisty. Poté se již děti na kolech vydaly na silnice dopravního hřiště, kde se snažily jednotlivá pravidla 

zvládnutá teoreticky převést do praxe. Všichni si postupně vyzkoušeli správné a tedy bezpečné odbočo-

vání vpravo i vlevo, zastavení u krajnice, objíždění překážky a také náročné křižovatky.  

Po celou dobu pobytu na dopravním hřišti nám krásně svítilo sluníčko a k dobré náladě přispělo i drobné 

občerstvení od slavkovského MÚ, jenž se v rámci akce BESIP „Na kole bezpečně“ postará také o finanč-

ní zajištění autobusové dopravy dětí do Vyškova a zpět. 

  

SPORŤÁČEK ČUSU SLAVKOV 2015 

Okresní sdružení ČUS (Česká unie sportu) v okrese Vyškov uspořádalo v úterý 16. 6. 2015 sportovní 

dopoledne pro žáky prvních tříd. Soutěž probíhala na našem víceúčelovém hřišti a bylo tedy samozřejmé, 

že i prvňáčci z "Tyršovky" měli ve sportovních disciplínách svoje zastoupení. Hlavním cílem celé akce 

bylo pobavit děti prostřednictvím sportovních soutěží a tím je také přivést blíže ke zdravému životnímu 

stylu a třeba i pravidelnému sportování. 

  

ÚSPĚCH REPREZENTANTŮ VE VYBÍJENÉ 

Ve čtvrtek 18. června se na hřišti ve Ždánicích konal finálový turnaj pátého ročníku školní mládeže ve 

vybíjené O pohár Politaví. Naši reprezentanti postoupili do závěrečných bojů vítězstvím na turnaji pořá-

daném v dubnu ve Slavkově u Brna. 

Ve finálových kláních prokázali "Tyršováci" svůj nesporný sportovní talent a s přehledem postoupili až 

do souboje o první místo. V tomto utkání příkladně bojovali. První poločas dokonce vyhráli, ale lepší 
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závěr mělo družstvo ZŠ Otnice a tak nakonec naše škola obsadila druhou příčku. Poděkování patří celému 

týmu ve složení: Petr Kachlíř, Tereza Urbanová, Sarah Vinklerová, Radim Hořínek, Karolína Hornová, 

Adéla Červinková, Jakub Janek, Samuel Vinkler, Jan Menšík, Ondřej Opletal, Eliška Šemorová, Julie 

Kachlířová. 

  

PLAVECKÝ VÝCVIK JE ZA NÁMI 

Od 19. 5. do 16. 6. 2015 se každé úterý žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili v rámci tělesné výchovy základního 

plaveckého výcviku. Jezdilo se do bazénu v Bučovicích. Pod vedením zkušených instruktorek z plavecké 

školy „Tempo“ z Vyškova se žáci seznámili se základními plaveckými styly, učili se dýchat do vody, 

plavat s různými pomůckami (plavací desky, vodní nudle, obruče, míčky apod.), trénovali skoky do vody 

a samozřejmě nechyběly vodní hrátky. Po absolvování všech lekcí a po zvládnutí „malých zkoušek“ 

z plavání každý dostal tzv.“Mokré vysvědčení“ a na památku svou fotografii, jak plave pod vodou. Takže 

za rok zase sraz „ u bazénu!“ 

  

TÝDEN POHYBOVÝCH AKTIVIT SE DEVÁŤÁKŮM OPĚT VYDAŘIL 

V pondělí ještě poslední školní povinnosti, v úterý golfový výcvik, ve středu plážový volejbal, ve čtvrtek 

turistická vycházka s opékáním špekáčků a v pátek předání posledního vysvědčení….. Tak by se dal jed-

nou větou shrnout poslední týden povinné školní docházky devátáků na Základní škole Tyršova ve Slav-

kově u Brna. Žáci tak opět strávili poslední společné chvíle mimo školní lavice, zažili spoustu legrace, 

zavzpomínali na některé společné zážitky a hlavně si příjemně zasportovali. Týden pohybových aktivit 

devátých ročníků je součástí dlouhodobého školního projektu pro rovná záda, takže budoucí deváťáci se 

mohou na stejné aktivity těšit už nyní. 

  

O POHÁR STAROSTY 

Tradiční sportovní klání mezi školami ve Slavkově u Brna letos probíhalo v pozměněné podobě. Starší 

žáci svedli souboje v kolektovních sportech (přehazovaná, florbal, kopaná) a ti mladší zase závodili v 

atletických disciplínách. Trošku nám tentokrát nepřálo počasí, ale i tak se soutěže celkem vydařily. Cel-

kový výsledek nás především motivuje do budoucna, protože se tentokrát žákům ZŠ Komenského podaři-

lo naše sportovce a sportovkyně porazit. Zaslouženě jim tedy pohár patří.   

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ 

V pátek 26. června nastal konečně vytoužený den všech žáků a studentů. Ráno převzali svá vysvědčení a 

pak už nastaly tolik očekávané prázdniny, na které se těšily nejen děti, ale také jejich učitelé. Pro žáky 

devátých ročníků byl tento den o to významnější, že si převzali svá poslední vysvědčení na základní ško-

le. Tradičně se konala malá slavnost v krásném prostředí Divadelního sálu na slavkovském zámku. V 

deset hodin se zde sešli nejen nastrojení a najednou nezvykle vážní deváťáci a jejich učitelé, ale také ro-

diče a další příbuzní. Nechyběl ani host z radnice - pan starosta Michal Boudný.  

 

 

                                                                  Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

 

Ve školním roce 2014/2015 neproběhla v naší škole inspekce. 
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Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy – finanční rok 2013 

Uvádíme hospodaření finančního roku 2013. 

 

PŘÍJMY 

 

Prostředky krajského úřadu 10.998.408,00 

Prostředky zřizovatele    1.600.000,00 

Účelové prostředky od zřizovatele    200.000,00 

Vlastní příjmy získané - z doplňkové činnosti 275.050,00 

 vlastní příjmy + úroky    8.113,25 

Použití rezervního fondu 250.856,00 

Použití FRIM            0,00 

Dar od sponzora (KPŠ)            0,00 

 

Celkem:  13.332.427,25 

 

VÝDAJE 

 

Prostředky Krajského úřadu Brno 10.998.408,00 

Prostředky zřizovatele   1.419.793,33 

Účelové dotace 200.000,00 

Rezervní fond + FRIM      250.856,00 

Doplňková činnost 169.676,00 

Dar finanční            0,00 

Návratná půjčka            0,00 

 

 

Celkem:                                                                                                                                    13.037.877,33 

 

 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    294.549,92 
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Část XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů 

 

Škola se ve školním roce nezapojila do rozvojových mezinárodních programů. 

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 a Průřezový program) naše škola přímo nevyužívala. Učitelé se zaměřili na vzdělávání v rámci 

DVPP (viz. výše), případně projektů, na kterých naše škola participuje.  

 

Část XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z ci-

zích zdrojů 

 

PROJEKT ZŠ TYRŠOVA V RÁMCI OPVK - OBLAST PODPORY 1.1. 

Název projektu: Implementace ICT techniky do výuky dle ŠVP  

Doba trvání projektu v měsících: 11 

Rozpočet projektu celkem: 2 545 646 Kč 

Cílem projektu byla implementace výpočetní techniky do výuky podle školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání. Aby byla zajištěna hladká implementace ŠVP, bylo pořízeno nezbytné zařízení, 

které přispěje k lepší výuce na škole. Na základě nových technických zařízení a vybudování lokální sítě 

pedagogové vytvořili výukové materiály v elektronické formě. Projekt byl úspěšně ukončen. Právě probí-

há „období udržitelnosti“ .  

 

PROJEKT ZŠ TYRŠOVA V RÁMCI OPVK - OBLAST PODPORY 1.4. 

Název projektu: Kvalita a přiměřenost pro všechny 

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 30,0 

Rozpočet projektu celkem: 1 589 210,00 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání 

na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzdě-

láváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových meto-

dických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných priorit-

ních tématech probíhá individualizací výuky prostřednictvím dělení tříd. Snížení výskytu rizikového cho-

vání u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistentů 

pedagoga a programem primární prevence. 

Ve školním roce 2013/2014  jsme dokončili čtyři monitorovací období a projekt dále pokračuje. 
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Část XIV. 

Údaje o spolupráci s dalšími subjekty 

 

Při škole pracuje Klub přátel školy. Je to zájmové sdružení, jehož cílem je spolupracovat s vedením školy 

a pomoci mu při organizaci akcí školy. Je také zdrojem zpětné vazby ve vztahu k rodičům. 

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

jekt „Rovná záda“.  

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

S úspěchem se setkala spolupráce s muzeem ve Slavkově. 

Pravidelně spolupracujeme s DDM Slavkov – kroužky a pořádání akcí. 

Kvalitní je i spolupráce s městskou policií (kurzy sebeobrany). 

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

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

 

Část XV. 

Zhodnocení a závěr 

 

Škola splňuje podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků.  

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

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

veřejností.  

Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. 

 

 

 

 

 

 

Ve Slavkově u Brna 1. 9. 2015    Mgr. Jiří Půček, ředitel školy 

 

 Čj:  ZS-212/2015                                                                                                                 

 


