
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

ŠKOLNÍ ROK: 2015 – 2016 

Strana 1 (celkem 27) 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVÝÝRROOČČNNÍÍ  

ZZPPRRÁÁVVAA  
            

šškkoollnníí  rrookk  
2015 - 2016 

 

 

 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

ŠKOLNÍ ROK: 2015 – 2016 

Strana 2 (celkem 27) 

Obsah 

 

 (§ 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 SB.) 

  

I. základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o ve-

dení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 

II. přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, vzdělá-

vací programy 

III. rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

IV. údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

V. údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a 

podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek 

a absolutorií 

VI. údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

VII. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

VIII. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

IX. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

X. základní údaje o hospodaření školy 

XI. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

XII. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

XIII. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

XIV. údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání 

XV. zhodnocení a závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

ŠKOLNÍ ROK: 2015 – 2016 

Strana 3 (celkem 27) 

 

Část I. 

 

Základní údaje o škole 

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

Základní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977, okr. Vyškov (do 31. 1. 2016) 

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 

2015/2016 

Počet tříd 
Celkový 

počet žáků 

Počet žáků  

na jednu třídu 
celkem z toho 

spec. vyrovnávacích 

1. stupeň 6 0 0        161 26,8 

2. stupeň 7 0 0        161 23,0 

Celkem 13 0 0 322 24,77 

 

 

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 Spolek rodičů a přátel ZŠ Tyršova (původně 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.  

 

MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 

Učebny  18 

Z toho odborné pracovny speciální (nejsou kme-

novou učebnou třídy) 

5 (počítačová učebna, učebna jazyků, dílna, tělo-

cvična 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 (pouze učitelů) 21 / 19,4*) 

  
*) fyzický počet / přepočtený počet     

 Pozn. K celkovému počtu nutno připočítat dva asistenty pedagoga v první (asistent je započítán výše – současně učitel), druhé a čtvrté třídě 
(pouze první pololetí). 

 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 0 2 

35-50 let 3 13 

nad 50 let 1 4 

Pracující důchodci  0 0 

Celkem 4 19  

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 10. 2. 2016 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 2015/2016 opustilo naši školu celkem 29 žáků 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 29 

nižší ročník 0 

Celkem 29 

 

 

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. 30 29 29 1 1 0 0 0 

2.          42 42 42 0 0 0 0 0 

3.  29 26 26 3 2 0 0 0 

4. 28 24 23 4 5 0 0 0 

5. 32 27 27 5 5 0 0 0 

Celkem za I. stupeň 161 148 148 13 13 0 0 0 
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6. 52 25 27 27 24 1 0 1 

7. 45 19 21 26 24 0 0 0 

8. 35 19 19 16 16 0 0 0 

9. 29 10 7 17 22 2 0 0 

Celkem za II. stupeň 161 75 65 81 89 3 0 0 

Celkem za školu 322 234 217 93 108 3 0 0 

  

SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ  

 

Stupeň chování Počet 

 I. II. 

2 0 1 

3 0 0 

 

ABSENCE 

 

 I. II. 

Celkový počet omluvených hodin ve škole  12197 14987 

Celkový počet neomluvených hodin ve škole  0 12 

Průměrný počet omluvených hodin na jednoho žáka 37,88 46,54 

Průměrný počet neomluvených hodin na jednoho žáka 0 0,04 

 

 

Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

HODNOCENÍ MPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16 

V průběhu školního roku 2015/2016 jsem vypracovala minimální preventivní program a průběž-

ně kontrolovala jeho realizaci. Jako každoročně jsem úzce spolupracovala s vedením školy, tříd-

ními učiteli, asistenty, rodiči problémových/ohrožených/znevýhodněných žáků i okresní meto-

dičkou 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. 

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. 

Již několik let sleduji klesající tendenci užívání tabákových výrobků žáky naší ZŠ. Nebyl zjištěn 

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

akcích pořádaných školou. 

Jako závěrečnou zprávu jsem odevzdala výkaz školního metodika primární prevence vytvořený 

NIDV. 
Metodik primární prevence Šárka Navrátilová 
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Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Datum Jméno Místo Školení 

25. 8. 2015 všichni zaměstnanci Slavkov u Brna Školení BOZP a PO, poskytování 1. pomoci 

15. 9. 2015 Hana Petrová Brno Nové postupy při výuce slohu 

8. 10. 2015 Věra Křivánková Vyškov Školení zdravotníka 

18. a 19. 11.2015 Jiří Půček Seč Digitální technologie ve výuce 

11. 12. 2015 Jiří Půček Brno Specifika vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem 

11. 12. 2015 Hana Petrová Brno Specifika vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem 

11. 12. 2015 Helena Halámková Brno Specifika vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem 

4. 2. 2016 Šárka Navrátilová Brno Mezinárodní migrace 

24. 3. 2016 
všichni pedagogičtí 
pracovníci 

Slavkov u Brna Inkluzivní vzdělávání 

 

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

Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
 
Hoši 
 
Okrskové kolo v minikopané   1. místo (IV. kategorie) 
 
Okresní kolo v minikopané   5. místo (IV. kategorie) 
 
Okresní soutěž ve volejbalu   5. místo (IV. kategorie) 
 
Okrskové kolo McDonald´s CUP   5. místo (kategorie B) 
 
Okrskové kolo McDonald´s CUP   6. místo (kategorie A) 
 
Okresní kolo v lehké atletice   3. místo Tomáš Jochman (VII. A) – hod míčkem 
(Pohár rozhlasu)    4. místo Richard Novák (VII. A) – skok daleký 
      7. místo Jan Barák (VII. B) – skok daleký 
      10. místo Matěj Slezák (VII. B) – skok vysoký 
 
 
Dívky 
 
Okresní kolo v přespolním běhu  7. místo (starší dívky) – Zdislava Nováková (VIII. A)  

11. místo (mladší dívky) – Adéla Žáková (VII. A)  
 
Okresní soutěž ve volejbalu   3. místo (IV. kategorie) 
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Okrskové kolo ve vybíjené   2. místo (kategorie 3. – 5. tř.) 
 
Okresní kolo ve vybíjené   3. místo (kategorie 3. – 5. tř.) 
 
Okresní kolo v lehké atletice   4. místo Tereza Šedá (VII. A) – skok daleký 
(Pohár rozhlasu)    4. místo Adéla Žáková (VII. A) – běh na 60 metrů 
      5. místo Barbora Šujanová (VII. B) – skok vysoký 
      5. místo Adéla Žáková (VII. A) – skok vysoký 
       7. místo Tereza Urbanová (VI. A) – skok daleký 
 
 
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE 
 
Okresní kolo Dějepisné olympiády   4. místo Ondřej Mlčoch (VIII. A) 
       7. místo Marek Navrátil (VIII. A) 
       10. místo Martin Machorek (VIII. A) 
 
Okresní kolo Matematické olympiády   2. místo Adéla Červinková (VIII. A) 
       5. místo Jiří Hrabovský (VIII. A) 

8. místo Natálie Kučerová (VIII. A) 
12. místo Jan Otépka (VI. A) 

 
Okresní kolo Biologické olympiády   3. místo Kateřina Klinkovská (VI. A) 
       8. místo Adam Janek (VII. B) 
       10. místo Martin Sedlák (VII. B) 
      
Okresní kolo Pythagoriády    5. místo Šimon Chmela (VI. A) 
       5. místo Tereza Urbanová (VI. A) 

6. místo Martina Cenková (VI. A) 
       6. místo Adéla Červinková (VIII. A) 
  
 
Krajské kolo Dějepisné olympiády   10. místo Ondřej Mlčoch (VIII. A) 
        
 
Krajské kolo soutěže Prezentiáda   1. místo Adéla Červinková, Natálie Kučerová,  
           Ondřej Mlčoch (všichni VIII. A) 
       3. místo Alexandra Navarová, Veronika Novotná,  
           Milan Kučera (všichni VIII. B) 

4. místo Eliška Králíková, Tereza Zmrzlá, Vít  
                          Klučka (všichni VIII. A) 

 
Celorepublikové finále soutěže T-PROFI  3. místo Samuel Vinkler (V. A) 
 
Oblastní kolo – Piškvorky (soutěž družstev)  4. místo  
 
 
 
SPOLEČENSKÉ SOUTĚŽE 
 
Soutěž dětských recitátorů – okresní kolo  1. místo Markéta Moudrá (IV. A)  
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Pěvecká soutěž „Zazpívej slavíčku“   1. místo Ella Carroll (III. A) 
       2. místo Eliška Juřinová (V. A) 
       3. místo Agáta Andrlová (VII. A 
       Čestné uznání Samuel Vinkler (V. A) 
 
 
Literární soutěž „ Slavkovské memento“  2. místo Michaela Brezovská (VIII. B) 

Čestné uznání Ivana Macháčková (VIII. A) 
Čestné uznání Martin Machorek (VIII. A) 
Čestné uznání Zdislava Nováková (VIII. A) 

 

 

AKCE ŠKOLY 

 

Začal nový školní rok 

1. září jsme za účasti starosty města pana Michala Boudného slavnostně přivítali naše nejmladší žáčky, 

kterých letos přibylo opravdu hodně - třicet. 

Doufám, že se všem žákům ve škole bude líbit a dařit. Rodičům přejeme, aby spolupráce se školou byla 

ještě lepší, než očekávají. 

  

Návštěva Městské knihovny Slavkov 

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. Někteří si hned založili výpůjční průkazky, aby mohli 

do knihovny chodit pravidelně. 

Naše poděkování opět patří paní knihovnici J. Urbánkové za její milé přijetí, zajímavý a poučný výklad i 

za ochotné zodpovězení všech zvídavých dotazů. 

  

Minikopaná v Bučovicích - vítězství 

Skvěle se vedlo našim reprezentantům v minikopané na okrskovém kole v Bučovicích.  

Tým tvořilo sedm hráčů: Jakub Cagášek, Jan Chrástek, Tomáš Brokeš, Roman Fuksa, David Ostřížek, 

Richard Novák a Vít Klučka. Kluci podali výborný kolektivní výkon a zaslouženě postupují do okresního 

kola. Hráčům se dařilo výborně bránit (nedostali ani jeden gól) i střílet branky.  

Výsledky: ZŠ Tyršova - ZŠ Šaratice 6:0, ZŠ Tyršova - ZŠ 711 Bučovice 3:0 a ZŠ Tyršova - ZŠ 710 Bu-

čovice 1:0, 

Děkujeme klukům za vzornou reprezentaci a blahopřejeme k úspěchu. 

  

EKO den s Kometou 

V úterý 22. září 2015 si páťáci a šesťáci z Tyršovky udělali výlet na EKO den s Kometou, kam se sjelo 

přes 400 žáků základních škol Jihomoravského kraje. 

Děti byly po svém příjezdu rozděleny do 19 skupin, vyfasovaly informační leták, důležité sběračské po-

můcky a také neméně podstatnou svačinu. Každé skupině byl přidělen jako patron hokejista prvního týmu 

HC Kometa a po úvodních instrukcích mohly děti vyrazit na hodinový pochod kolem Holáseckých jezer. 

Po cestě sbíraly a třídily odpad do barevně odlišených pytlů a vyplňovaly ekologický kvíz. 

Naše výprava se vracela za slunného počasí domů velmi spokojená, protože se děti, které to ještě neumě-

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/zacal-novy-skolni-rok1/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/zacal-novy-skolni-rok1/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/navsteva-mestske-knihovny-slavkov/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/navsteva-mestske-knihovny-slavkov/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/minikopana-v-bucovicich-vitezstvi/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/minikopana-v-bucovicich-vitezstvi/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/eko-den-s-kometou/
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ly, naučily třídit odpad, ale zároveň zbavily krásné prostředí jezer 352 kg odpadků! Hráči Komety šli 

dětem příkladem, pomáhali jim a na závěr rozdávali všem zúčastněným fotografie se svými podpisy. 

  

Přespolní běh 

Žáci ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna se každoročně účastní vybraných sportovních soutěží pořádaných 

Asociací školních sportovních klubů (AŠSK). K jedné z prvních patří soutěž v přespolním běhu, která se 

koná v areálu stadionu a parku ve Vyškově. Zúčastnění žáci podali na dlouhých tratích pěkné výkony. 

Nejlepších výsledků dosáhli v mladší kategorii dívek na trati dlouhé 1100 m Adéla Žáková, ve starší ka-

tegorii dívek na trati 1600 m Zdislava Nováková. 

V kategorii mladších chlapců měřila trať 1600 m a nejlepšího výsledku dosáhl Vladimír Poč. Nejdelší trať 

2100 m absolvovali chlapci ve starší kategorii a zde si nejlépe z žáků školy vedl Jiří Hrabovský. 

  

Ukázková hodina v 1. třídě 

První den v říjnu proběhla v 1. třídě ukázková hodina pro rodiče spojená s třídní schůzkou. 

Cílem bylo seznámit rodiče se způsoby výuky na začátku první třídy – poznávání písmen, čtení slabik a 

nácvik správného psaní. Děti svým rodičům předvedly, co se za první měsíc naučily: přednesly básničky, 

přečetly první písmena a slabiky, předvedly práci na interaktivní tabuli, ukázaly počtářské dovednosti, 

zazpívaly písničku. Všechny děti pracovaly velmi svědomitě a rodičům dokázaly, že už jsou opravdoví 

školáci. 

  

Dopravní výchova na dopravním hřišti 

Ve čtvrtek 1. 10. probíhala výuka čtvrťáků na dopravním hřišti ve Vyškově. Teoretickou část děti zvládly 

poměrně lehce v učebně, pomocí videoobrazů Besipu si zopakovaly zejména pravidla týkající se pohybu 

cyklistů a chodců na silnici. Praktická část se odehrávala přímo na hřišti, kde se ukázalo, že samotná teo-

rie dětem nestačí. Dovednosti jízdy na kole se mnozí ještě učí. Je třeba umět řídit jen jednou rukou a uka-

zovat změnu směru, ohlížet se za sebe a mít přehled o provozu kolem sebe. Co teprve, když se do cesty 

připlete nějaká překážka, které je třeba se vyhnout? A těch dopravních značek – zákazových, příkazo-

vých, pravidlo pravé ruky a dávání přednosti v jízdě….! 

Zpočátku bylo náročné jet na kole a přitom mít toto všechno v patrnosti, postupně se jízda všech zlepšo-

vala. Nakonec byly děti nadšeny a rády by si vyzkoušely i projíždění křižovatek se semafory. Na to si 

však budou muset počkat do jara.  

  

Historie pro prvňáčky 

Velkým zážitkem pro žáky 1. ročníku byla návštěva velmi pěkné výstavy s tematikou napoleonských 

válek. Nefalšované nadšení zavládlo mezi dětmi poté, co jim pan průvodce nabídl, že si mohou nasadit 

vojenskou bagáž na záda, zamířit pravou puškou nebo podržet v ruce opravdový meč. Zájemců bylo hod-

ně, ale na všechny se dostalo. Pan průvodce trpělivě odpovídal na všechny zvídavé otázky dětí a ukázal 

jim zajímavé exponáty. Nejen klukům, ale i holčičkám se splnil sen, že byli jako skuteční vojáci, kteří 

kdysi dávno procházeli naším městem. Děti se již teď těší na další hezké akce v prostorách našeho zámku. 

  

Za pohádkami na zámek 

V pátek 2. října se prvňáčci nemohli dočkat velké přestávky, protože hned po svačince nemuseli procvi-

čovat čtení a psaní prvních písmen, ale vyrazili plni očekávání na zámek, kde se měli setkat s pohádkami 

- s jakými, to bylo překvapení. O to víc okukovali a nadšeně poslouchali paní průvodkyni, která je zaujala 

nejen dobovým kostýmem, ale i poutavým vyprávěním. Provedla je zámeckým parkem, komnatami i 

sklepením. Děti pohotově reagovaly na všechny otázky, a tak si připomenuly nám všem známé, ale stále 

tolik oblíbené postavy jako je Červená karkulka s vlkem (ten nás i trošku vylekal), Šípková Růženka, 

Popelka, Jeníček a Mařenka. Na konci pohádkové výpravy čekala na malé školáčky sladká odměna.  

  

Piškvorky 

Dne 13. 10. se na naší škole uskutečnilo školní kolo pro žáky 8. a 9. ročníku v piškvorkách. Soutěžilo 24 

žáků a po urputných bojích zvítězil František Červinka z 9. třídy. Druhý se umístil Petr Uhlíř a třetí místo 

obsadil Filip Langer, oba také z 9. ročníku. Pro oblastní kolo doplní medailisty Adéla Červinková a Alena 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/eko-den-s-kometou/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/prespolni-beh1/
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http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/dopravni-vychova-na-dopravnim-hristi/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/historie-pro-prvnacky/
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Vítková.  Tato pětice bude reprezentovat naši školu 3. 11. ve Vyškově. Do dalších bojů přejeme hodně 

štěstí. 

  

Exkurze v Anthroposu 

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

ském Pavilonu Anthropos. 

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

kými celky: Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy a Paleolitické technologie. V druhé části 

pak nalezme aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka a počátků jeho kultury. 

Značnou pozornost dětí i dospělých přitahuje zejména 3,5 m vysoký model mamuta v životní velikosti, 

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

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

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

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

zumitelná rovněž dětem ze základních škol. 

  

Planetárium 

Ve čtvrtek 22. října byli žáci pátého ročníku na exkurzi v planetáriu v Brně.  

Po příjezdu do planetária žáci odložili bundy do šatny, paní učitelka zaplatila vstupné a hned jsme se řadi-

li u dveří do digitária. Zde se usadili do pohodlných sklápěcích křesel a dívali se na strop ve tvaru polo-

koule, kde paní průvodkyně promítala fotografie různých planet, letní a zimní souhvězdí apod. Potom 

jsme sledovali program s názvem ÚŽASNÉ PLANETY a ten byl opravdu úžasný. Po skončení první části 

a přestávce se žáci vypravili do podzemního podlaží do exploratoria, kde probíhala druhá část exkurze s 

názvem PŘÍBĚH SLUNEČNÍ SOUSTAVY.  

  

Spolupráce se zámkem Slavkov-Austerlitz 

Rovněž v letošním školním roce se zapojujeme do dlouhodobého projektu spolupráce s pracovníky  histo-

ricko – dokumentačního oddělení zámku Slavkov- Austerlitz. 

Připravují pro nás výukové programy, během kterých se žáci seznámí s historií našeho města, zámku, 

rodem Kouniců, napoleonskou tematikou, osudy obyvatel města během první i druhé světové války. Kaž-

dý z výukových programů dětem velmi názorně zprostředkovává regionální dějiny. Odborní pracovníci 

navíc přednášku doplňují autentickými předměty ze sbírkového fondu. 

V závěru měsíce října absolvovali jeden z výukových programů žáci osmého ročníku. Jejich cílem bylo 

názorně se seznámit s barokní architekturou, malířstvím a sochařstvím a také s osobností Václava Anto-

nína knížete z Kounic a Rietbergu, který zastával  prestižní post státního kancléře, a to hned ve službách 

čtyř habsburských panovníků - Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II. a Františka II. 

Chtěli bychom velmi poděkovat PhDr. Zichové, která svým precizním výkladem přesně navázala na uči-

vo, které s žáky probíráme v hodinách dějepisu a dokázala jim přiblížit slavnou minulost jednoho 

z budovatelů slavkovského zámku. 

  

Hrajeme si s pohádkou 

Hrajeme si s pohádkou – to byl název představení, které v úterý 3. listopadu navštívili žáci z prvních a 

druhých tříd. V hudební pohádce divadelního spolku Slunečnice z Brna zazněly známé a oblíbené melo-

die dětských příběhů a pohádek. Celým představením nás provedly postavy inspektora Rampepurďáka a 

princezny Evelíny Ušlechtilé. V jejich podání jsme pak slyšeli a společně si také zazpívali např. písničky 

Dělání, dělání, Saxana, Statistika, Není nutno a mnoho dalších. Závěrečný potlesk a prozpěvování dětí 

byly důkazem, že se pohádka všem moc líbila. 

  

Piškvorky - oblastní kolo 

V úterý 3. listopadu se ve Vyškově v aule Gymnázia a SOŠ zdravotnické a ekonomické konalo oblastní 

kolo v piškvorkách. V soutěži se utkalo celkem sedm týmů, z toho tři týmy byly složeny ze studentů 

středních škol. Naši školu reprezentovali nejúspěšnější „piškvorkáři“ ze školního kola: Filip Langer, Petr 

Uhlíř, Alena Vítková a František Červinka z 9. A a Adéla Červinková z 8. A. 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/piskvorky/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/exkurze-v-anthroposu2/
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Přestože měli naši hráči v soupeřích silnou konkurenci, vedli si dobře a zaslouží si pochvalu. Mezi týmy 

základních škol byli nejlepší. Bohužel do finále postoupili reprezentanti gymnázií. 

  

Výstava drobného zvířectva 

V pátek 6. 11. 2015 se žáci  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, 

avšak největším zážitkem bylo pohlazení vzácné norské kočky. Spousta dětí by si takového malého kama-

ráda přála k Vánocům. Výstava se dětem velmi líbila a příští rok jsme tady zas! 

  

Na výstavě zámeckých zahrad 

V prvním listopadovém týdnu žáci naší školy navštívili výstavu věnovanou jihomoravským zámeckým 

zahradám. V rámci projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika � Česká republika 2007-2013 s 

názvem �Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok 

v Česko - Slovenskom prihraničí�, vznikl soubor šestnácti panelů, na kterých jsou zachyceny krásy dva-

ceti zámeckých zahrad a parků zámků Jižní Moravy. Žáci se seznámili s jejich historií a prohlédli si re-

prezentativní fotografie. Výstava je umístěná v altánu na školním dvoře ZŠ Komenského. Více informací 

o projektu je možné získat na webových stránkách projektu www.historickeparky.eu. 

  

Minikopaná - okresní kolo 

Na konci září se našim reprezentantům v malé kopané podařilo vyhrát turnaj v Bučovicích a postoupit do 

okresního kola. To se konalo v pátek 20. 11. 2015 v hale ZŠ Purkyňova ve Vyškově. Tentokrát se našim 

tolik nedařilo. Kluci bojovali, ale nepodařilo se nám bohužel zvítězit ani v jednom utkání. 

I tak je účast a tradiční postup do okresního kola úspěchem. 

  

Návštěva Úřadu práce ve Vyškově 

Žáci 9. ročníku v listopadu navštívili informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Vyškově. Získali 

další cenné informace k profesní orientaci  a k výběru střední školy.  Měli také možnost ověřit si svou 

připravenost na přijímací zkoušky při řešení testu studijních předpokladů. V současné době probíhají 

přímo ve výuce besedy se zástupci středních škol. Tento týden nám představili své školy vyučující 

z Gymnázia a obchodní akademie Bučovice a za  SOŠ a SOU  Vyškov – Sochorova. Následovat budou 

návštěvy dnů otevřených dveří na jednotlivých středních školách. Potom už naše vycházející žáky už čeká 

jen poslední a nejdůležitější krok – výběr střední školy a podání přihlášek ke studiu. 

  

Zájezd do Vídně 

V úterý 1. 12. si žáci šestých a sedmých ročníků zpříjemnili dobu adventu zájezdem do Vídně. Přestože 

hlavním cílem zájezdu byly proslulé vídeňské předvánoční trhy, věnovali jsme část pobytu ve Vídni  také 

dějinám této rakouské metropole a jejím historickým památkám. Navštívili jsme zámek Schönbrunn, 

prošli se ve zdejším parku a krásný zážitek nám nezkazil ani silný vítr, který naši procházku provázel. 

Poté následovala historická vycházka centrem Vídně. Mohli jsme obdivovat nejznámější vídeňské památ-

ky, jako např. sochu Marie Terezie v nadživotní velikosti, císařskou rezidenci Hofburg nebo krásnou go-

tickou katedrálu sv. Štěpána. Vycházku jsme zakončili před vídeňskou radnicí, kde se konají největší 

předvánoční trhy s mnoha stánky, u nichž je možné si kromě tradičního vánočního punče v typickém 

hrníčku koupit různé zboží od sladkostí přes uzeniny až po různé řemeslnické výrobky. 

A nebyl by to úplný zájezd do Vídně, kdybychom se aspoň na chvilku nestavili v oblíbeném obchodním 

centru G3, kde děti završily své předchozí nákupy. A pak už hurá domů plní nových zážitků a dojmů. 

  

Mikuláš ve škole 

Stejně jako minulý rok, tak i letos naši školu navštívili čert s Mikulášem a andělem. Proslýchalo se totiž, 

že některé děti malinko zlobily. Návštěvníci postupně zavítali do všech tříd na 1. stupni a největší rošťáci, 

které čert na první pohled poznal, museli slíbit, že se polepší. I ti největší hrdinové měli trochu nahnáno. 

Nakonec se Mikuláš přimluvil a všechny děti byly odměněny sladkostí.   
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Vánoční odpoledne 

Dne 7. 12. 2015 se na naší škole uskutečnilo tradiční vánoční odpoledne s angličtinou. Žáci si vyzkoušeli 

nejen anglické, ale i logické úkoly, hádanky a křížovky. Společně jsme strávili příjemné odpoledne a na 

chvíli vyskočili z rozjetého vlaku předvánočního shonu. Každý žák si na závěr odnesl domů malý dáre-

ček. 

  

Legiovlak 

Československá obec legionářská za podpory dalších institucí organizuje od letošního roku až do roku 

2020 projekt nazvaný Legiovlak. V rámci tohoto projektu vznikla replika legionářského vlaku z let 1918 

– 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Cí-

lem projektu je obnovit povědomí o zásluze čs. legionářů na vzniku samostatného Československa. 

To byl také hlavní důvod, proč jsme s žáky osmého a devátého ročníku prohlídku Legiovlaku, který na tři 

dny přijel také na slavkovské vlakové nádraží, absolvovali. V jednotlivých vagónech jsme si prohlédli 

fotografie, ale také originální součásti výstroje a výzbroje legionářů i předměty každodenní potřeby, které 

nám přiblížily dobu před sto lety. Velmi přínosný byl také odborný výklad průvodců v replikách legionář-

ských stejnokrojů. 

Informace žáky skutečně zaujaly a mnozí se začali zajímat více o to, zda i jejich dávný předek bojoval v 

legiích a jaké byly jeho další osudy. 

  

Za historií Bratislavy 

Každý asi ví, že Bratislava je hlavní a největší město Slovenska. Málokdo si však vzpomene, že se jí v 10. 

století říkalo Braslavespurch.  Římané pak užívali Posonium a Němci Pressburg, z čehož vniklo známé 

Přešpurk. Slangově se jí říká prostě Blava. 

V úterý 15. prosince letošního roku se za historií a adventní náladou Bratislavy vydali žáci osmých roční-

ků a třídy 9. A. 

Většina památek se nachází v centru města. My jsme šli pěšky od nábřeží k Michalské bráně, jediné 

z původního středověkého opevnění. Poté jsme si zvenku i zevnitř prohlédli Konkatedrálu svatého Marti-

na, budovanou během 13. – 16. století a užívanou mimo jiné i ke korunovaci uherských králů.  Odtud 

jsme pokračovali  malebnými dobovými uličkami k sídlu prezidenta Slovenské republiky, Grasalkovičově 

paláci, kde jsme zvědavě okukovali hradní stráž a upřímně se divili, proč prezident nesídlí na hradě.  Při 

výkladu nám paní průvodkyně připomněla i prešpurský mír, podepsaný v roce 1805 v Primacielném palá-

ci. A pak už byl tak akorát čas přesunout se ke Staré radnici, komplexu budov ze 14. – 15. století. Dnes 

v nich sídlí městské muzeum a v době adventu na přilehlém prostranství vyrostou desítky stánků 

s tradičními slovenskými výrobky a pochoutkami. I my jsme okusili lokše, kyselicu a ovocný punč. 

V pozdním odpoledni si menší skupinka vyšlápla k Bratislavskému hradu, zbývající se rozhodli pro ná-

kupy v moderním centru Eurovea. 

Bratislavský hrad tyčící se 85 metrů nad řekou byl téměř opuštěný. Prošli jsme bělostnou vstupní bránou, 

před sochou knížete Svatopluka si vyposlechli historii hradu, prozkoumali nádvoří, vyfotili se a na jedné 

z vyhlídkových teras jsme shlíželi k líné hladině Dunaje. Smrákalo se.  

Stejnou cestou, kterou jsme k hradu vystoupali, jsme se i vraceli. Začínalo být chladno, a tak nám ani 

nebylo líto, že nemáme dost času zdržet se na Hviezdoslavově náměstí, kde tisíce drobných světýlek do-

tvářely vánoční atmosféru a lákaly k dalším ochutnávkám. 

Ano, adventní výzdoba Bratislavy se nedá srovnávat s Vídní ani s Prahou, ale i tak má město svůj půvab a 

my jsme si výlet rozhodně užili. 

Naše poděkování patří CK Scholare a pedagogickému doprovodu Tyršovky, kteří pro nás výlet připravili. 

  

Vánoční akademie 

Vánoce už jsou zase tady. Milované i proklínané svátky klidu i shonu a velkých očekávání. 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 také žáci 

naší školy se svými učiteli, kteří připravili pro rodiče a přátele školy letošní vánoční akademii. 

Děti z prvního stupně svým rodičům zazpívaly písničky z repertoáru známé autorské dvojice Zdeněk 

Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Na jevišti tancovali a zpívali indiáni, Eskymáci, mravenečci a jiná zvířátka. 
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Dívky z deváté třídy chtěly zase ukázat, jak je baví tanec, a tak si připravily taneční vystoupení s vlastní 

choreografií. Znalost angličtiny prokázali žáci 7. B v pohádce Tři malá prasátka. K poezii Vánoc patří 

koledy, které na závěr zazpíval školní sbor, k němuž se při poslední písničce přidali i pedagogové naší 

školy.  

  

Vánoční Brno 

V pátek 18. prosince navštívili žáci šestých tříd vánoční Brno.  Někteří šesťáci poprvé cestovali samostat-

ně IDS, ale zakoupení a označení jízdenky i cestu do Brna a zpět zvládli na jedničku. Odměnou jim byla 

vánoční brněnská atmosféra, krásný vánoční strom, betlém, koledy i spousta stánků s vánočním zbožím. 

Náladu si nenechali pokazit ani nepříliš vydařeným počasím a na nádraží ve Slavkově se loučili se spoko-

jeným úsměvem a přáním krásných Vánoc. 

  

Lyžařský výcvikový kurz 2016 dopadl na výbornou 

Lyžařského výcvikového kurzu v Karlově v Penzionu u Bohouše se zúčastnilo všech třicet devět přihlá-

šených žáků Základní školy Tyršova Ve Slavkově u Brna. 

Zasněžená a upravená sjezdovka, krásné zimní počasí, na sjezdovce minimum lyžařů, žádný úraz ani 

nemoc, spokojené úsměvy na tvářích dětí – tak by se dal stručně charakterizovat průběh letošního lyžař-

ského kurzu tyršováků. 

Žáci se učili nebo zdokonalovali v technice jízdy na lyžích nebo na snowboardu. Na závěr výcviku všich-

ni zvládli jízdu na sjezdovce i na vleku.  V penzionu si pak děti pochutnaly na výborném jídle a užily si 

společně se svými pedagogy i spoustu zábavy. Zpět do Slavkova odjížděly děti velmi spokojeny. Letošní 

šesťáci už se mohou nyní těšit na další lyžařský kurz, který bude probíhat v lednu 2017. 

  

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 7. ledna a byla určena děvčatům a chlapcům devátého 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. a chlapce 6. ročníku proběhla ve stejný den přednáška Čas proměn, která poskytuje opti-

mální rozsah informací o biologických zákonitostech dospívání, formuje pozitivní přístup k sobě samé-

mu, 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. 

  

Okresní kolo Dějepisné olympiády 

V pondělí 18. ledna proběhlo ve Vyškově okresní kolo Dějepisné olympiády. Letošní téma znělo Po sto-

pách Lucemburků aneb Za císařskou korunou. Nejlepší řešitelé základního kola z naší školy se neztratili 

ani v silné konkurenci čtyřiceti soupeřů z celého okresu. Ondřej Mlčoch obsadil krásné 4. místo, Marek 

Navrátil se umístil na 7. místě a v první desítce skončil i Martin Machorek. 

Všem našim nadějným dějepiscům gratulujeme a doufáme, že příští rok se dějepisné soutěže zúčastní 

znovu.  

  

Logické soutěže na 1. stupni 

Žáci 4. ročníku se v průběhu školního roku utkávají v logických soutěžích. Po piškvorkách a dámě tento-

krát přišlo na řadu sudoku. Pro některé děti byla tato hra novinkou, ale po několikadenním tréninku se 

také zapojily a tak nakonec soutěžila celá třída. 

Výsledky: 1. místo Kristýna Rábiková, 2. místo Anna Gachová, 3. místo Kryštof Kořínek.  
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Ples ZŠ Tyršova 

Spolek rodičů a přátel ZŠ Tyršova ve spolupráci s pedagogickým sborem základní školy uspořádal ve 

Společenském centru Bonapart v sobotu 6. února 23. školní ples. Podle ohlasů šlo o vydařenou společen-

skou akci. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu plesu podíleli - vedení kulturního centra, 

pracovníkům zajišťujícím občerstvení, výborné hudbě, sponzorům, paní učitelce Krahulové za nácvik 

polonézy i vystoupení tanečního oboru, taneční skupině Martiny Bartuškové, atd.  

Oproti očekávání jsme odhodlání pokračovat v podobném duchu i příští rok :-). 

  

Recitační soutěže 

V úterý 16. 2. 2016 proběhlo školní kolo v recitační soutěži – II. kategorie, tj. žáci 4. a 5. tříd. Z předcho-

zích třídních soutěžních kol postoupilo 11 žáků. Výkony byly velmi kvalitní, některé děti předvedly téměř 

profesionální umělecký přednes.  

Na první příčce se jednoznačně umístila Markéta Moudrá ze 4. třídy, druhé místo pak obsadil Samuel 

Vinkler z 5. ročníku. O třetí pořadí se podělili Michal Elzner ze 4. a Alžběta Šujanová z 5. třídy. Dva 

nejlepší recitátoři, tedy Markéta a Samuel, postupují do okresního kola ve Vyškově, kde budou v březnu 

reprezentovat naši školu. Držíme palce! Ve čtvrtek 25. 2. 2016 proběhlo školní kolo v recitační soutěži – 

I. kategorie, tj. žáci 2. a 3. ročníku. 

Hodnotil se celkový projev, výraz při přednesu a zvládnutí textu. Všechny výkony byly velmi vyrovnané 

a porota tak měla těžké rozhodování. Všichni soutěžící byli velmi dobře připraveni. Umístění: 1. místo 

Jolana Karkošková (III.), Ondřej Svoboda (III.), 2. místo Soňa Kyselová (III.), Filip Tesař (II. A), 3. mís-

to Erika Spáčilová (II. B), Vojtěch Horák (II. A).  

  

Koncert Pavla Nováka 

V rámci podpory roku řemesel uspořádala firma LIKO-S,a.s. pro slavkovské školáky dva výchovné moti-

vační koncerty Pavla Nováka s názvem "Řemeslo má zlaté dno". 16. března tedy naši žáci prvního stupně 

měli zpestřenou výuku právě tímto představením.  

Vedení školy děkuje vedení firmy za uspořádání i finanční zajištění této akce a těší se na další spolupráci.  

  

Matematický klokan 

V pátek 18. března si všichni žáci 2. až 9. ročníku naší školy mohli porovnat své logické myšlení 

s vrstevníky z ostatních základních škol České republiky v soutěži Matematický klokan. Pro žáky 2. a 3. 

ročníku bylo připraveno osmnáct a pro ostatní soutěžící 24 zajímavých úloh různé obtížnosti. Na řešení 

příkladů měli žáci 60 minut. Zvláště mladším žákům dělalo velké problémy soustředit se na práci tak 

dlouhou dobu. Nejlépe si v jednotlivých kategoriích vedli: 

                               kategorie Cvrček: David Blackmore (II.A) a Vít Kudla (III.) – 66 bodů 

                               kategorie Klokánek: Jakub Dvořák (V.) – 105 bodů 

                               kategorie Benjamín: Tereza Blaháková (VII.B) – 81 bodů 

                               kategorie Kadet: František Červinka (IX.A) – 76 bodů 

Celkem se soutěže zúčastnilo263 žáků. Poděkování patří všem učitelům, kteří se na kontrole výsledků a 

zpracování statistik Matematického klokana podíleli. 

  

Krajské kolo dějepisné olympiády 

V roce 2016 si mnohé instituce naší vlasti připomenou 700. výročí narození „Otce vlasti“ Karla IV. Proto 

je letošní ročník Dějepisné olympiády nazván Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunu a je 

věnován osobě Karla IV. a dynastii, ze které pocházel.  

Úspěšným řešitelem úkolů okresního kola této soutěže je také žák naší školy, Ondřej Mlčoch, který se v 

pondělí 21. března 2016 zúčastnil také krajské soutěže v Brně. I když tentokrát nedosáhl na stupně vítězů, 

prokázal Ondřej mezi 35 soutěžícími z gymnázií a základních škol Jihomoravského kraje hluboké znalosti 

o osobním životě Lucemburků, územní rozloze českého státu v letech 1310-1437, o památkách z doby 

Karla IV., o gotické architektuře a stavitelích z této doby. 
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Šachový turnaj 

Dne 16. března 2016 se na ZŠ Tyršova uskutečnil již 4. ročník šachového turnaje žáků základních škol ze 

Slavkova a okolí. Turnaje se zúčastnilo celkem 17 žáků, z toho 3 dívky. 

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

Následně si ve vzájemných zápasech změřili síly. Na celkovém 4. místě, ale jako nejlepší dívka, se umís-

tila Růžena Tesáčková (5., ZŠ Tyršova). 3. místo získal Jakub Šimoník (8. B, ZŠ Tyršova). Na 2. místě 

skončil nejlepší z mladších chlapců Lubomír Šinkyřík (4., ZŠ Tyršova). Absolutním vítězem se stal Artur 

Duhanský (8. B, ZŠ Tyršova), který si z turnaje odnesl ono pomyslné zlato.  

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

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

  

Velikonoční tvořivá dílna 

Každoročně si na prvním stupni připomínáme příchod jara a velikonočních svátků. V předposledním 

březnovém týdnu si děti v hodinách estetické výchovy vyrobily velikonoční ozdoby a výrobky s jarní 

tematikou. Vyzkoušely si různé výtvarné techniky, seznámily se s novými materiály a také se učily vzá-

jemné spolupráci. I letos se všechny výrobky dětem moc povedly a odnášely si domů pěkné dekorace. 

  

Recitační soutěž - okresní kolo 

Okresní kolo recitační soutěže ve Vyškově opanovali žáci slavkovských škol. Markéta Moudrá ze 4. třídy 

se stala královnou všech recitátorů, zvítězila v konkurenci dalších třiceti dětí a bude nás reprezentovat 

v krajském kole.Samuel Vinkler získal za svůj výkon čestné uznání. 

Markétě i Samovi děkujeme a ještě jednou blahopřejeme! 

  

Soutěž ve skákání přes švihadla 

Ve středu 30. 3. proběhla každoroční soutěž ve skákání přes švihadla pro 4. a 5. ročník. Děti dokázaly 

neuvěřitelným tempem běžně zvládnout i přes sto přeskoků za minutu! Výsledky těch nejlepších jsou 

následující: 

1. místo Sarah Vinklerová (143), Jakub Janek (142) 

2. místo Julie Kachlířová (140), Lukáš Bok (139) 

3. místo  Nela Navrátilová (111), Samuel Vinkler(130) 

  

Školní kolo Pythagoriády 

Ve středu 30. března zorganizovali učitelé naší školy pro žáky 6. až 8. ročníku školní kolo matematické 

soutěže Pythagoriáda. Žáci řešili během 60 minut 15 zajímavých úloh. Celkově nejlepších výsledků ve 

své kategorii dosáhly žákyně 6. ročníku Kateřina Klinkovská (VI.B) a Martina Cenková (VI.A). Mezi 

„sedmáky“ získala nejvíce bodů Tereza Blaháková ze VII.B. V soutěži žáků osmých tříd zvítězil Jiří Hra-

bovský z VIII.A. Nominaci do okresního si dále vybojovali Adéla Horáčková, Tereza Urbanová, Gabriela 

Floriánová, Šimon Chmela, Soňa Novoměstská (všichni VI.A), Klára Lysáčková (VI.B), Adéla Červin-

ková a Martin Machorek (oba VIII.A). Úspěšným řešitelům blahopřejeme a doufáme, že se jim bude dařit 

i v okresním kole, které se koná 18. května ve Vyškově. 

  

Divadelní představení – první stupeň 

V pátek 1. dubna navštívili žáci z prvního stupně v rámci Slavkovských divadelních dnů představení s 

názvem O princi Bajajovi. Zhlédli veselý příběh plný písniček a vtipných dialogů na motivy známé kla-

sické pohádky. V průběhu děje se děti samy staly herci, zkoušely řvát jako drak, někteří se dokonce na 

chvilku stali princi a princeznami a nechyběl ani závěrečný rytířský turnaj. Smích v průběhu celého před-

stavení a závěrečný potlesk byly důkazem, že se pohádka všem moc líbila. 

  

Úspěch volejbalistek z Tyršovky 

V okresním kole sportovní soutěže volejbal dívek, pořádané Asociací školních sportovních klubů se tým 

děvčat ze Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna umístil na třetím místě.  

V konkurenci osmi družstev základních škol okresu Vyškov si děvčata vedla výborně.  Ve všech hraných 

utkáních své soupeřky porazily, prohrály jen těsně v zápase s celkovým vítězem soutěže. 
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Všechna děvčata, která svoji školu vzorně reprezentovala, patří do volejbalového týmu DDM Slavkov u 

Brna. 

Tým tvoří dívky z 9. třídy Alena Vítková, z 8. třídy Tereza Zmrzlá, Natálie Kučerová, Eliška Králíková, 

Adéla Červinková, ze 7. třídy Tamara Zmrzlá, Adéla Žáková, Tereza Šedá, ze 6. třídy Tereza Zezulová 

O den dříve se zúčastnili turnaje také chlapci, ale těm se přes bojovný výkon nepodařilo postoupit z kvali-

fikační skupiny. 

  

Prezentiáda - vítězství v kraji 

Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci naší školy na krajském kole prezentiády. Odměnou je postup do celo-

státního kola.  

Citujeme z  www.prezentiada.cz: 

Páteční dopoledne na Ekonomicko-správní fakultě patřilo prezentující týmům základních škol z Jihomo-

ravského kraje. Týmy si mohly vybrat z témat Škola snů nebo Den bez internetu. Výkony všech soutěží-

cích byly na vysoké úrovni a odborná porota měla velmi těžké rozhodování o postupujícím vítězi. 

Druhý v pořadí vystoupil tým Tři císaři ze Slavkova. Dvě slečny před prezentační plátno doprovodil 

sympatický mladý muž a celý tým si již od začátku svého prezentování získal pozornost porotců i publi-

ka. Velkou oporou jim byly připravené poznámky, ale soutěžící nezapomínali na důležitý kontakt s publi-

kem. Prezentaci doprovodili vlastní anketou o závislosti na mobilních telefonech a připraveným videem 

pro pobavení. 

Jako poslední soutěžící vystupující v prvním prezentačním bloku určil los tým Neporazitelní. U tohoto 

týmu byla vidět jistá nervozita, se kterou se však odvážně dokázali vypořádat. Stejně jako předchozí tým, 

nám představili -dnes pro mladé tak nemyslitelný- den bez internetu a i oni zpracovali krátkou anketu a 

vytvořili poutavé video.  

Nejdéle na svůj výstup si musel počkat tým Milever team. Před porotu přišel opět namíchaný tým dvou 

dívek a jednoho chlapce. V prezentaci se nebáli vtipkovat, ani zapojit porotu s diváky do jejich výstupu. 

Představili bezinternetovou nemoc, její příznaky a také možnosti jejího léčení. Ani oni nezapomněli na 

stručný průzkum mezi svými spolužáky a prezentaci taktéž doprovodili vtipným videem. 

Pořadí: 

1. místo: Tři císaři ze Slavkova (ZŠ Slavkov u Brna), ve složení: Adéla Červinková, Natálie Kučerová a 

Ondřej Mlčoch 

2. místo: Šprtky (EKO Gymnázium Brno), ve složení: Šárka Schniedová a Tereza Smejkalová 

3. místo: MILEVER TEAM (ZŠ Slavkov u Brna), ve složení: Alexandra Navarová, Veronika Novotná a 

Milan Kučera 

4. - 6. místo: NEPORAZITELNÍ (ZŠ Slavkov u Brna), ve složení: Eliška Králíková, Tereza Zmzlá, Kluč-

ka 

  

  

McDonald´s Cup 

Devatenáctý 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 šesté místo. Den poté reprezentanti z čtvrtého a pátého ročníku nezopakovali loňské prven-

ství a nepostoupili do dalšího kola. Přesto si za snahu a bojovnost zaslouží pochvalu.  

Reprezentovali: 

Mladší: Jiří Menšík, Jan Fiala, Vít Kudla, Jan Andrla,  Denis Vrána, Arnošt Urban, Jan Kuchta, Jan Čer-

vinka, Tomáš Vévoda, Denis Rumler. 

Starší: Radim Hořínek, Jakub Janek, Jan Menšík, Filip Zezula, Ondřej Opletal, Filip Charvát, Martin Jelí-

nek, Dominik Palásek, Samuel Vinkler. 

  

Plavecký výcvik 

Během měsíce dubna se  žáci druhého 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 žížaly, obruče, míčky apod.), trénovali skoky do vody a sa-
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mozřejmě 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!“ 

  

  

Výchova jinak 

„TRAPAS nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej!“ 

V pátek 15. dubna se žáci sedmého, osmého a devátého ročníku zúčastnili kulturního programu s netra-

dičním názvem. Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej přijeli s výchovným představením i do našeho 

kulturního centra. Žákům se program líbil a učitelé přežili. 

O co se jednalo? Cituji z webu autorů: 

Rychlá pomoc slušného chování v autě, na rautu, v kině i na schůzce. 

Karel Louda je žák 8. B. Přichází do nové školy v novém městě. 

Bojí se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů a HOLEK! 

Na pomoc mu přijde paní RY-PO-SLUCH. (Rychlá pomoc slušného chování.) 

Ukáže mu, jaké chyby dělá. Navzájem se poznávají a mění. Z přísné dámy se stane rozverná paní a z 

méněcenného kluka mladý muž s rozhledem. 

Základy slušného chování s nadhledem a nementorsky. 

  

Nultý ročník 

V první polovině dubna proběhl na naší škole „Nultý ročník“, který má vždy velký ohlas u dětí i rodičů. 

Letos se ho zúčastnilo 25 dětí, které byly rozděleny do tří skupin. Děti pečlivě plnily nejrůznější úkoly a 

zapojily se do všech činností s velkým nadšením. 

Cílem těchto setkání bylo ukázat dětem i jejich rodičům, jak se s dětmi v první třídě pracuje, seznámit 

děti se školním prostředím a hlavně upozornit rodiče, co je potřeba k tomu, aby jejich dítě úspěšně zvlád-

lo školní docházku. 

Tak tedy popřejme budoucím prvňáčkům mnoho úspěchů ve škole a rodičům hodně trpělivosti. 

  

Zdravý životní styl 

"Zdravý životní styl" je název tematické besedy určené každoročně na Základní škole Tyršova ve Slav-

kově u Brna pro děvčata devátého ročníku. 

V rámci výuky tělesné výchovy besedovala s děvčaty paní Alena Slezáková ze studia Zdraví a linie 

o hlavních zásadách zdravé ho stravování. Zdůraznila dodržování pitného režimu, počet denních stravo-

vacích dávek a pravidelný odstup mezi jídly. Zaměřila se také na skladbu jídel z hlediska výživových 

hodnot. Vysvětlila, že nestačí jen sledovat množství tuků a cukrů ve stravě, ale je třeba se také zaměřit na 

množství bílkovin. 

Na závěr připomněla, že dodržování uvedených stravovacích zásad teprve společně s dostatkem pohybo-

vé aktivity je cestou ke zdravému životnímu stylu. 

  

Matematická olympiáda - úspěch v okresním kole 

Nejlepší mladí matematikové z 6. a 8. ročníků základních škol okresu si 5. dubna poměřili své síly na 

okresním kole předmětové olympiády ve Vyškově. Řešení zapeklitých příkladů se zúčastnili také repre-

zentanti naší školy Jan Otépka, Jiří Hrabovský, Adéla Červinková a Natálie Kučerová. V soutěži rozhod-

ně nezklamali. Honza skončil dvanáctý, Natálka osmá, Jirka pátý a vynikajícího úspěchu dosáhla Adéla, 

která obsadila krásné druhé místo o pouhý jeden bod za vítězem soutěže. 

  

  

Sportovní den s baseballem 

V pátek 22. dubna 2016 v naší škole proběhlo sportovní baseballové dopoledne. Akce byla určena dětem 

1. až 3. tříd. 

Hráči baseballového oddílu Pelikáni Bučovice různých věkových kategorií nejprve předvedli našim žá-

kům, jak se baseball hraje, a ti si pak také jednoduchou verzi hry vyzkoušeli.  
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Na závěr proběhla soutěž v hodu do dálky o drobné ceny. Baseball děti zaujal a příležitostně jej budou 

hrát i v hodinách tělocviku. Hráčům z Bučovic děkujeme za ukázky sportu, který znají některé děti pouze 

z televize.  

  

Biologická olympiáda – další úspěch 

Ve čtvrtek 21. dubna se naši žáci zúčastnili okresního kola biologické olympiády v kategorii D (šesté a 

sedmé třídy). Téma letošní ročníku bylo „Život ve tmě.“ Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“- praktic-

ké poznávání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test teoretických znalostí. Každý účastník okresního 

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

Klinkovská (6. B), Adam Janek a Martin Sedlák (7. B). Všichni nám udělali obrovskou radost, protože se 

díky svým přírodopisným znalostem umístili v první desítce výsledkové listiny. Nejlepšího výsledku do-

sáhla Katka Klinkovská, která vybojovala 3. místo a bude naši školu i celý okres reprezentovat v kraj-

ském kole. 

  

Den Země 

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

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

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

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

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

nost. 

V rámci Dne Země podnikají žáci naší školy každoroční exkurze zaměřené na životní prostředí. Letos 

akce probíhala už ve čtvrtek 21. 4. a byla spojena i s akcí "Ukliďme Česko 2016." 

Žáci šestého ročníku navštívili kompostárnu ve Slavkově a po cestě zpět pomohli s úklidem veřejných 

ploch. Sedmáci navštívili nový i starý slavkovský vodojem a čistírnu odpadních vod. Žáci osmých roční-

ků navštívili skládku odpadu v Kozlanech, třídírnu separovaného odpadu ve Vyškově a úpravnu vody ve 

Lhotě u Vyškova. Deváťáci, kteří nemuseli odjet k přijímacímu řízení na střední školu, absolvovali ex-

kurzi ve Slavkově na zámku. 

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

žákům zajímavý výklad (TSMS Slavkov u Brna ve spolupráci s panem Radkem Lánským, VaK Vyškov 

a.s., Respono Vyškov a.s.). 

  

Slavkovské memento 

Od roku 2005 pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz spolu s Klubem autorů literatury faktu a Českosloven-

skou obcí legionářskou Brno 2 akci Slavkovské memento s podtitulem Festival válečné literatury faktu. 

Součástí této akce je také literární soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol. 

Naše škola se této soutěže zúčastnila již po dvanácté. 

Slavnostní vyhlášení vítězů a oceněných proběhlo na slavkovském zámku v úterý dne 26. dubna, tedy 

v den 71. výročí osvobození Slavkova za přítomnosti atašé generálního konzula Ruské federace, zástupců 

města Slavkova a Zámku Slavkov - Austerlitz, Vojenské akademie ve Vyškově a členů hodnotitelské 

komise. 

Pro naši školu bylo velkým úspěchem výborné hodnocení všech zaslaných prací žáků. Nejlépe si vedla 

žákyně 8. B Michaela Brezovská, která za svou práci Moji dědečci – legionáři získala druhé místo. 

Čestné uznání poroty obdrželi žáci 8. A Zdislava Nováková, Martin Machorek a Ivana Macháčková. 

Všem našim soutěžícím patří velké poděkování.  

  

Talenty pro firmy 

Praha, 28. dubna 2016 

Celorepublikové kolo odborné soutěže „T-PROFI“ - Talenty pro firmy pořádala Hospodářská komora ČR 

s cílem podpořit polytechnickou výuku, zdůraznit význam kvality odborné přípravy a zejména propagovat 

příklady dobré praxe ze spolupráce zaměstnavatelů se středními i základními školami.   
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Soutěžili smíšené osmičlenné týmy: 3 žáci ZŠ + 3 studenti SŠ + 1 zástupce firmy + 1 pedagogický pra-

covník. V daném časovém limitu měly týmy za úkol postavit a zprovoznit dle zadání nové funkční zaří-

zení na bázi polytechnické stavebnice včetně obsluhy řízené počítačem.  

Jihomoravský kraj reprezentovali žáci obou slavkovských základních škol navštěvující technický kroužek 

na DDM ve Slavkově u Brna pod vedením pana Křivonožky (ELEKTRO-PEGAS, s.r.o.), který byl i ka-

pitánem týmu, a studenti ISŠ pod vedením mistra odborného výcviku Pavla Orbána. Členem družstva z 

řad našich žáků byl Samuel Vinkler z páté třídy. Výsledkem snažení soutěžících bylo vynikající třetí mís-

to v rámci celé České republiky.  

  

  

Pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku 2016 

Pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní a cappella Zazpívej, slavíčku je určená žákům ze všech ročníků 

základních škol a probíhá každým rokem již mnoho let. Letos se konala po osmadvacáté. Okrskové kolo, 

v němž „zabodovali“ i naši žáci, letos proběhlo 26. dubna. 

V I. kategorii se na 1. místě umístila Ella Vanessa Carroll (3. tř.), ve II. kategorii pro naši školu získala 

druhé místo Eliška Juřinová (5. tř.) a čestné uznání v této kategorii získal Samuel Vinkler (5. tř.). I ve III. 

kategorii naše škola bodovala. Na třetím místě se umístila Agáta Andrlová (7. tř.). 

V celkovém počtu zpěváků naši žáci prokázali, že se neztratí a že píle vynaložená na přípravu do této 

soutěže v lidových písních se jim vyplatila. 

Ve čtvrtek 11. května se Ella Vanessa, Eliška a Agáta zúčastní okresního kola v Bučovicích. Přejeme 

hodně úspěchů. 

  

Turnaj ve vybíjené 

Ve středu 4. 5. se v hale v Křenovicích konala okrsková soutěž školní mládeže prvního stupně ve vybíje-

né „O putovní cenu Politaví“.  Turnaje se zúčastnila družstva ze ZŠ Komenského a  Tyršova Slavkov, 

Otnic, Bošovic, Křenovic, Milešovic a Šaratic. Naši školu reprezentovalo družstvo složené ze žáků 3. – 5. 

tříd. Ze třetí třídy to byli Vít Kudla, Alžběta Suchomelová, Jan Fiala, Terezie Schwecová, ze čtvrté třídy 

Jan Menšík, Lubomír Šinkyřík, Matouš Svoboda, Julie Kachlířová, Markéta Moudrá, Anna Gachová a za 

páťáky Karolína Hornová a Radim Hořínek.  

Hrálo se na dvou hracích plochách každý s každým. Soutěž byla do samého konce velmi napínavá. Naši 

žáci bojovali ze všech sil, a i když se nestali absolutními vítězi, vybojovali krásné 2. místo a postup do 

finále. První místo obsadilo družstvo z Otnic a na třetím místě skončil tým ze ZŠ Komenského. 

  

Fyzikálně - přírodopisně - preventivní pořad Používám Mozek 

Ve středu 4. 5. 2016 se zúčastnili žáci osmých ročníků fyzikálně - přírodopisně - preventivního pořadu 

"Používám Mozek". V něm byli seznámeni s různými zajímavostmi týkajícími se činnosti lidského moz-

ku. 

Použity byly také různé modely, např. „Mozek“ (2,5 x 2m) s  demonstrací průběhu impulzů a vysvětlením 

využití paměti; model „Neuronu“ (2m) s demonstrací pohybu informace v něm; model „Ucha“ (1,5 x 1m) 

s pohyblivými kůstkami atd. Žáky zaujala např. tato témata:  „Optické klamy“ – jak nepodléhat reklamě; 

„Strach“ – jak vzniká a jak se mu bránit. A nechyběly ani soutěže o ceny, které hodinu zpestřily. 

Program vhodně doplnil výuku přírodopisu a fyziky. 

  

Pohár Rozhlasu 2016 

Každoročně se žáci ZŠ Tyršova Slavkov u Brna účastní atletické soutěže Pohár rozhlasu pořádané Asoci-

ací školních sportovních klubů. Okresní kolo probíhalo v areálu sportovního stadionu ve Vyškově. Pohár 

rozhlasu patří k jedné z nejpočetněji zastoupené soutěži pro žáky základních škol. Sportovci z Tyršovky i 

v tak velké konkurenci dosáhli pěkných výsledků. K nejlepším v mladší kategorii (6. a 7. roč.) patřila 

děvčata Adéla Žáková v běhu na 60 m (8,84s) a Tereza Šedá ve skoku dalekém (402 cm). Mezi chlapci 

patřili k nejlepším Tomáš Jochman v hodu kriketovým míčkem (56,3 m) a Richard Novák ve skoku dale-

kém (444 cm). Ve starší kategorii (8. a 9. roč.) dosáhli pěkného umístění Jakub Cagášek ve skoku vyso-

kém (160 cm) a Ivana Macháčková v běhu na 800 m (2:53 min). 

  

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/talenty-pro-firmy/
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Návštěva výstavy na zámku 

Ve dnech 17. a 18. května navštívili žáci sedmých ročníků výstavu na zámku, která zde byla instalována u 

příležitosti 600. výročí udělení znakového privilegia Slavkovu. Kromě faksimile slavkovského znakového 

privilegia, které je nejstarším dochovaným znakovým privilegiem v českých zemích, zde viděli i několik 

jiných listin, např. kopii výnosu, v němž král Václav I. potvrdil Řádu německých rytířů držení obce No-

vosedlice, což je první písemná zmínka o slavkovském panství. Žáky zaujaly také modely slavkovského 

zámku v jeho dobových proměnách – od komendy přes renesanční zámek až po barokní sídlo. Učivo 

sedmého ročníku o středověkých městech také velmi vhodně doplnily vystavené cechovní znaky a další 

předměty týkající se slavkovských řemesel. 

Děkujeme paní historičce PhDr. Zichové za velmi poučný, ale zároveň zajímavý výklad o slavkovských 

dějinách. Těšíme se na další zajímavou výstavu. 

  

Okresní kolo Pythagoriády 

Dne 18. 5. 2016 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 11 reprezentantů. 

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

V kategorii šestých ročníků mezi 44 startujícími se nejlépe umístili na děleném pátém místě Tereza Urba-

nová a Šimon Chmela. Těsně za nimi skončily Marrtina Cenková, Gabriela Floriánová, Adéla Horáčková, 

Kateřina Klinkovská, Klára Lysáčková a Soňa Novoměstská. 

V kategorii žáků osmých tříd skončili těsně za sebou šestá Adéla Červinková, sedmý Jiří Hrabovský a 

osmý Martin Machorek. Žákům děkujeme za dobrou reprezentaci školy. 

  

Třeťáci na golfu 

V úterý 31. 5. se žáci z třetí třídy měli možnost aspoň na chvíli stát golfisty. 

Na golfovém hřišti nás přivítal trenér John Carroll, který zábavnou formou děti vtáhl do golfového světa. 

Děti si zkusily odpalovat míčky z odpališť, procvičovaly správný švih a zároveň měly možnost vyzkoušet 

na putting greenu krátkou hru na cvičné jamky. 

Došlo také na soutěže. Vítězové obdrželi pěkné ceny a i ostatní malí golfisté byli oceněni sladkou odmě-

nu. Tímto zároveň chci poděkovat trenéru Johnu Carrollovi i paní Martě Svobodové za trpělivost a pří-

jemné dopoledne. 

  

Vystoupení žáků na Dnech Slavkova 

Slavkov u Brna oslavil o uplynulém víkendu významné jubileum – 600 let od udělení znakového privile-

gia králem Václavem IV. 

K velkolepé oslavě této události přispěli také žáci naší školy. Chlapci a dívky z osmého ročníku ukázali, 

jak si představují historickou osobnost krále Václava IV. a co o ní vědí.  Zdramatizovali a předvedli něko-

lik výjevů z jeho života. A tak jsme mohli vidět, jak se Václav dostal do konfliktu s pražským arcibisku-

pem Janem z Jenštejna a také, jak by uvězněn českými pány, kteří mu vytýkali, že neplní své vladařské 

povinnosti. Z vězení mu podle pověsti pomohla krásná lazebnice Zuzana, která ho převezla na loďce.  S 

ní se také veselil na svém hradě při dobovém tanci, který na jevišti předvedly žákyně šestého ročníku naší 

školy.  V závěru vystoupení král Václav v podání žáka 8. A Marka Navrátila udělil slavkovským měšťa-

nům znakové privilegium. 

Fotografie našich žáků v dobových kostýmech svědčí o tom, že jak příprava, tak samotné vystoupení děti 

bavilo a společně s ostatními diváky prožily pěkný den.         

  

Dopravní hřiště 

Ve čtvrtek 16. 6. se žáci čtvrtého ročníku vypravili do Vyškova na další výuku dopravních pravidel. Po 

teoretické přípravě, kde si připomněli nejdůležitější pravidla pro cyklisty, zásady nutné pro bezpečné 

projíždění křižovatkou a dopravní značky, následoval test. Téměř všechny děti v něm uspěly a získaly tak 

průkaz cyklisty. 

V druhé části výuky si mohly svoje znalosti ověřit přímo v provozu světelné křižovatky. Příjemným zpes-

třením celého dopoledne byla jízda zručnosti, která se také obešla bez karambolů. Teď si jen přejeme, aby 

se stejně jistě pohybovaly děti i ve skutečném provozu.  
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Finálový turnaj ve vybíjené 

Družstvo hráčů ve vybíjené si vybojovalo postup do finále, které se konalo ve Ždánicích. Organizace 

soutěže, celý průběh turnaje, doprava, počasí i výkon našich dětí byly bez vady. Ze základní skupiny po-

stoupily do souboje o třetí místo a také ho uhájily. Domů si mimo mnoha cen odvezly i diplomy a pohár 

turnaje. Děkujeme za dobrou reprezentaci školy a k umístění blahopřejeme těmto hráčům: Karolíně Hor-

nové, kapitánovi týmu Radimu Hořínkovi, Julii Kachlířové, Anně Gachové, Markétě Moudré, Janu Men-

šíkovi, Filipu Charvátovi, Luboši Šinkyříkovi, Janu Fialovi, Bětce Suchomelové, Šimonovi Přerovskému 

a Tereze Schwecové.  

  

O pohár starosty města 

V atletickém soupeření škol „O pohár starosty města“ zvítězila ZŠ Tyršova. 

Pravidelně se na závěr školního roku utkávají vybraní sportovci obou slavkovských základních škol v 

soutěži O pohár starosty města. Forma tohoto zápolení se v průběhu let různě měnila. V letošním roce 

byla tato soutěž zorganizována jako atletická olympiáda žáků prvního stupně. Vyučující obou škol nomi-

novali vždy dva reprezentanty z daného ročníku na každou disciplínu. Závodilo se v běhu na 50 m, 150 

m, 300 m, skoku dalekém, hodu raketkou a štafetovém běhu. Soutěž byla rozdělena do dvou částí. 

Nejdříve se utkali reprezentanti 1. -3. ročníku a po nich přišli na řadu čtvrťáci a páťáci. 

K vidění byla celá řada velmi kvalitních výkonů, o které se postarali především členové oddílu Atletika 

Slavkov u Brna, kteří navštěvují jak ZŠ Komenského, tak ZŠ Tyršova. Některým z nich se podařilo zvítě-

zit i ve dvou disciplínách. Byli to Ondřej Slezák a Matěj Poláček (1. ročník), Šimon Přerovský a Magda-

lena Hornová (3. ročník) a Adéla Červinková (5. ročník), všichni ze ZŠ Tyršova. 

V bouřlivé sportovní atmosféře si celkové vítězství a putovní pohár starosty města Slavkova u Brna vybo-

jovala ZŠ Tyršova, která porazila ZŠ Komenského celkovým skóre 26,5 : 15,5 bodu. Uznání zaslouží 

všichni účastníci závodu vzorně reprezentující své školy. Poděkování za bezproblémový průběh patří 

všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na organizování akce podíleli. 

  

Poslední školní dny deváťáků 

Na ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna se už tradičně v posledním týdnu povinné školní docházky žáci devá-

tých ročníků neučí. Místo sezení v lavicích totiž sportují. Jsou to pro ně velmi příjemně strávené chvíle. 

Na golfovém hřišti si vyzkouší základní techniku herních prvků, na koupališti si zahrají plážový volejbal 

a změří své výkony v plavání. Při turistické vycházce si popovídají, pobaví se a v cíli je čeká opékání 

špekáčků. Letošní aktivity se vydařily i po stránce počasí, takže deváťáci z Tyršovky budou mít určitě na 

co vzpomínat. 

  

Londýn 2016 

V předposledním červnovém týdnu letošního školního roku se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili 

poznávacího zájezdu do Londýna. Cestu pro nás organizovala brněnská CK  Tour Sport a její průvodce 

Zbyněk Rederer nám pravidelně servíroval potřebnou dávku zajímavých i užitečných informací. 

Odjížděli jsme v pondělí 20. června v dopoledních hodinách a přes Německo, Nizozemí a Belgii zamířili 

do francouzského Calais. Po dlouhé a únavné jízdě jsme hodinové čekání na vlak rádi využili 

k odpočinku v moderní budově nástupního terminálu Cannel Tunnel. V češtině užívaný termín Eurotunel 

je padesáti kilometrový tunel pod Lamanšským průlivem, který umožňuje přímé železniční spojení mezi 

kontinentální Evropou a Londýnem. Cesta trvá asi dvacet minut, je bezpečná a spolehlivá. 

V ranních hodinách druhého dne jsme tedy přijeli do anglického Folkestone a pokračovali dál směr Lon-

dýn. Těšili jsme se na London Eye, the House of Parliment, Big Ben, Westminster Abbey a další památ-

ky. Hodinu před polednem jsme se dostali k Buckingham Palace a společně s davy turistů shlédli velko-

lepé střídání stráže. Přes Trafalgar Square jsme se dostali k Britskému národnímu muzeu, které se honosí 

titulem nejstaršího veřejného muzea světa a které díky svému stáří získalo neuvěřitelné sbírky mapující 

dva miliony let světové historie. 

Pak už zbyl jen čas na ubytování v hostitelských rodinách. 

Následující den jsme si přivstali, abychom se co nejdříve dostali do zábavního parku Legoland, který leží 

asi 40 km od Londýna poblíž městečka Windsor. Na sto padesáti akrech se tu nachází Miniland, vesnička 
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obsahující modely památek a významných budov světa postavených z kostek Lega, a padesát pět interak-

tivních jízd atrakcí. To si pište, že jsme se tu všichni pořádně vyřádili. Jen neradi jsme areál opouštěli. 

Jenže plán je plán a na nás už nedočkavě čekal hrad Windsor, druhý největší obývaný hrad na světě. Vě-

děli jste, že tím prvním je Pražský hrad J? A protože jsme byli celý den hodní, tak nás vzal Zbyněk ve 

Windsoru do Primarku a my jsme si tu nakoupili úžasné věci. To bylo zážitků! Celý večer jsme si měli o 

čem povídat! 

Čtvrtek 23. 6. 2016 se asi stane významným datem nejen v britské ale i evropské historii. Ten den totiž 

proběhlo referendum o odchodu Velké Británie z Evropské Unie a my jsme byli při tom! Od rána bylo 

zataženo, sem tam mírně poprchávalo a odpoledne se rozpršelo úplně. Ulice Londýna byly přesto plné 

lidí. 

My jsme ten den v britské metropoli zahájili jízdou na lanovce Emirates přes řeku Temži a potom se me-

trem přiblížili ke katedrále Sv. Pavla, prohlédli si Millenium Bridge, Tate Gallery, Shakespeare´s Globe, 

křižník Belfast a Tower. Pak už zbyl jen čas na nakoupení suvenýrů a návrat k O2 aréně, kde parkoval náš 

autobus. Good bye, London! 

Do Folkestone jsme přijeli ještě za světla a měli tak možnost prohlédnout si obří nádraží. Ocenili jsme, 

jak bravurně najíždí řidiči do připravených vagonů a snažili se zjistit, kam až se dá ve vlaku dostat. Stejný 

nápad měla i skupina francouzských teenagerů, se kterými jsme se rychle spřátelili a těch dvacet minut 

jízdy se předháněli v tom, kdo umí hlasitěji zazpívat národní hymnu. 

Usnuli jsme hlubokým a zaslouženým spánkem. Když jsme se probudili, poznávali jsme českou krajinu a 

od Prahy jsme se už všichni hodně těšili domů. V Brně jsme se rozloučili se Zbyňkem a přesně podle 

plánu jsme v 16.00 vyskakovali ve Slavkově z autobusu. 

  

Slavnostní předání vysvědčení 

Ve čtvrtek 30. 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 zá-

kladní škole. Stejně jako každým rokem 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 rodiče a další příbuzní. Nechyběl ani hosté z radnice - pan starosta Michal Boudný 

a za školskou radu paní Romana Krchňavá. 

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 ško-

lách, které si pro další vzdělávání vybrali. 
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                                                                  Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2015/2016 proběhla v naší škole ve dnech 9. – 11. 3. inspekční činnost zaměřená na 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou dle zákonných 

předpisů. 

Výsledky: 

Podmínky, průběh vzdělávání a výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacímu programu mají očekáva-

nou úroveň. 

Klady:  

 dobře nastavené výchovné poradenství 

 podnětné prostředí ve škole 

 zapojení školy do projektů podporujících vzdělávání 

 účinná spolupráce s partnery školy 

Návrhy: 

 zlepšit prostorové podmínky 

 v rámci DVPP zařazovat specializační studium 

 využívat skupinové práce 

 nepoužívat znaménka v klasifikaci 

 

Od posledního hodnocení v roce 2009 došlo ke zlepšení ve vybavenosti didaktickou technikou, úplné 

kvalifikovanosti učitelů a zlepšení v oblasti výsledků vzdělávání žáků. 

 

Byla též provedena kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prová-

děcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.  

Výsledek: Nebylo zjištěno porušení ustanovení školského zákona. 

 

Inspekční zpráva byla poskytnuta zřizovateli, je k nahlédnutí v ředitelně školy i na www stranách ČŠI. 
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Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy – finanční rok 2015 

 

Uvádíme hospodaření finančního roku 2015. 

 

PŘÍJMY 

 

Prostředky krajského úřadu 11.675.226,10 

Prostředky zřizovatele    1.600.000,00 

Účelové prostředky od zřizovatele    200.000,00 

Vlastní příjmy získané - z doplňkové činnosti 275.710,00 

 vlastní příjmy + úroky     5.511,08 

Použití rezervního fondu 117.511,00 

Použití FRIM            0,00 

Dar od sponzora (KPŠ)            0,00 

 

Celkem:  13.873.958,18 

 

VÝDAJE 

 

Prostředky Krajského úřadu Brno 11.675.226,10 

Prostředky zřizovatele   1.270.513,43 

Účelové dotace 200.000,00 

Rezervní fond + FRIM      117.511,00 

Doplňková činnost 234.854,40 

Dar finanční            0,00 

Návratná půjčka            0,00 

 

 

Celkem:                                                                                                                                    13.498.104,93 

 

 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    375.853,25 
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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 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

Projekt Reg.č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0034 

Byli jsme  partnerem v projektu "Cloud je budoucnost vzdělávání" spolufinancovaného z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

Zaměření projektu: Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro 

využívání ICT ve výuce. 

Celkové finanční prostředky získané pro naši školu jako partnera projektu jsou ve výši 674 800,- Kč. 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. 

Cíle realizace: Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou 

vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny. 

Popis: Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických do-

vedností a následné vyhodnocení. 

Celková suma pro školu: 204 112,- Kč 
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Část XIV. 

Údaje o spolupráci s dalšími subjekty 

 

Při škole pracuje Spolek rodičů a přátel ZŠ Tyršova (dříve Klub přátel školy). Je to zájmové sdružení, 

které má za cíl spolupracovat s vedením školy a pomoci mu při organizaci akcí školy. Je také zdrojem 

zpětné vazby ve vztahu k rodičům. 

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

jekt „Rovná záda“.  

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

S úspěchem se setkala spolupráce s muzeem ve Slavkově. 

Pravidelně spolupracujeme s DDM Slavkov – kroužky a pořádání akcí. 

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. 2016    Mgr. Jiří Půček, ředitel školy 

 

 Čj:  ZS-162/2015                                                                                                                 

 


