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Část I. 

 

Základní údaje o škole 

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

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

Právní forma:  Příspěvková organizace 

IZO:   102807485 

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 

2016/2017 

Počet tříd 
Celkový 

počet žáků 

Počet žáků  

na jednu třídu 
celkem z toho 

spec. vyrovnávacích 

1. stupeň 6 0 0        164 27,3 

2. stupeň 8 0 0        174 21,75 

Celkem 14 0 0 338 24,14 

 

 

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 spolupracuje s vedením školy a ovliv-

ňuje její chod z hlediska dalšího rozvoje a dále pomáhá se zajišťováním školních akcí.  

 

V březnu 2017 začala realizace přístavby naší školy na základě dotačního titulu, který získal zřizovatel na 

rozšíření kapacity školy. V nové budově vznikne mimo jiné 6 učeben, jedna učebna polytechnické vý-

chovy (dílna). Škola se také stane bezbariérovou, protože součástí stavby je i výtah pro tělesně postižené,  

 

 

 

 

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 2016 ŠVP ZV 2016 

 

 

Část III 

Údaje o pracovnících školy 

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

 

Celkový počet pedagogických pracovníků na konci školního roku  23 / 22,1*) 

  
*) fyzický počet / přepočtený počet     
 Pozn. Z celkového počtu jsou dva asistenti pedagoga v druhé (asistent je současně učitel na poloviční úvazek) a třetí třídě. 

 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 1 0 

35-50 let 3 12 

nad 50 let 1 6 

Pracující důchodci  0 0 

Celkem 5 18 

Mateřská, rodičovská dovolená 0 2 

 

SEZNAM  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Ředitel školy: Mgr. Jiří Půček  

Zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Vičar  

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

Mgr. Ivana Majárková, Mgr. Hana Petrová, Mgr. Věra Dobešová, Mgr. Věra Křivánková, Mgr. Světlana 

Filipová, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Petra Pitronová, Mgr. Michael Korbička, Ph.D., Mgr. Lenka Půčková, 

Mgr. Radoslava Pflimpflová, Mgr. Hana Charvátová, Mgr. Svatava Mazurová, Mgr. Eva Janková, Mgr. 

Petr Líznar, Mgr. Petra Janíková, Šárka Navrátilová 

V prvním pololetí Mgr. Olga Opatřilová a Mgr, Eva Janková (před návratem Mgr. Svatavy Mazurové) 

Asistenti pedagoga: Mgr. Nicol Stavělová, Marta Lažková 
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SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 

 

Funkce Úvazek 

Ekonomka – účetní 1,0 

školník 1,0 

uklízečka 1,0 

uklízečka 0,625 

uklízečka 0,5 

 

SEZNAM  SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

Ekonomka - účetní: Jana Gecová  

Školník: Martin Opava  

Uklízečky: Věra Májková, Magda Pavésková, Zdena Minaříková 

 

Část IV. 

Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení na střední školy 

 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

Dne 4. 4. 2017 proběhl zápis do prvního ročníku.  

Žáci byli přijati podle stanovených kritérií: 

1. platné vyhlášky o školských obvodech 

2. žádosti zákonných zástupců 

3. umístění starších sourozenců 

K zahájení povinné školní docházky na základní škole bylo přijato celkem 39 žáků. 

 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

Na konci školního roku 2016/2017 opustilo naši školu celkem 35 žáků devátých ročníků a jeden žák 

z osmého ročníku. 14 z nich nastoupí v září na gymnázia, 16 na střední odborné školy ukončené maturitní 

zkouškou, a 5 žáků je přijato do učebních oborů a jedna žákyně na umělecký obor. Na šestileté gymnázi-

um odejde jeden žák. Dva žáci nastoupí na gymnázium osmileté.  

 

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ UKONČILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU 

 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 35 

nižší ročník 2 

Celkem 37 

 

Jen žák pokračuje při splnění PŠD v deváté třídě, aby dosáhl základního vzdělání. 
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Část V. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 

 

Ročník Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenání 
Prospělo Neprospělo Opakují 

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

1. 30 30 30 0 0 0 0 0 

2.          30 29 29 0 0 1 1 1 

3.  44 44 42 0 2 0 0 0 

4. 30 26 26 4 4 0 0 0 

5. 30 24 21 6 9 0 0 0 

Celkem za I. stupeň 164 153 148 10 15 1 1 1 

6. 40 (41) 29 27 12 13 0 0 0 

7. 53 25 30 25 21 3 2 1 

8. 46 (45) 17 18 28 28 0 0 0 

9. 35 22 16 13 18 0 1 0 

Celkem za II. stupeň 174 93 91 78 80 3 3 1 

Celkem za školu 338 246 239 88 95 4 4 2 

  

SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ  

 

Stupeň chování Počet 

 I. II. 

2 0 0 

3 0 0 

ABSENCE 

 

 I. II. 

Celkový počet omluvených hodin ve škole  17327 15785 

Celkový počet neomluvených hodin ve škole  5 14 

Průměrný počet omluvených hodin na jednoho žáka 51,26 46,70 

Průměrný počet neomluvených hodin na jednoho žáka 0,01 0,04 
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Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2016/17 zajišťoval metodik primární prevence prevenci sociálně nežádoucích jevů, me-

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

probíhaly konzultace s učiteli, žáky a rodiči.     

Preventivní programy:  

Policie ČR - prevence v dopravě 

Hasičský sbor JMK - Hasík 

Podané ruce - TY+JÁ=MY 

Témata besed v rámci výuky ČaS, ČJ, VkO, VkZ: 

- vztahy ve třídě, budování kolektivu 

- prevence kouření, návykových látek 

- prevence šikany, kyberšikany 

Sociogram zpracovány ve třídách: 6. A, 6. B, 4. tř. 

   

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Datum Jméno Místo Školení 

30. 8. 2016 všichni zaměstnanci Slavkov u Brna Školení BOZP a PO, poskytování první pomoci 

25. 10. 2016 Šárka Navrátilová Brno Sekty a netradiční náboženské skupiny 

31. 10. 2016 Ivana Majárková Brno Vyjmenovaná slova, slovní druhy 

31. 10. 2016 Monika Odehnalová Brno Vyjmenovaná slova, slovní druhy 

12. 10. 2016 Eva Janková Brno Teaching English – 5. minutové aktivity 

12. 10. 2016 Svatava Mazurová Brno Teaching English – 5. minutové aktivity 

2. 11. 2016 Světlana Filipová Brno Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – III. 

7. 11. 2016 Jiří Půček Praha Inkluze v praxi vaší školy 

24. 11. 2016 Eva Janková Brno Teaching English – 5. minutové aktivity 

9. 2. 2017 Zdeněk Vičar Kopřivnice Využití polytechnické učebny za základní škole 

1. 3. 2017 Eva Janková Slavkov u Brna Reedukační skupiny pro děti s SPU na ZŠ 

1. 3. 2017 Hana Petrová Vídeň Hospitace českých učitelů ve Vídni 

13. 3. 2017 Hana Petrová Webinář Matematika nás baví 

22. 5. 2017 Jiří Půček Praha Jak správně hodnotit práci učitele 

23. 5. 2017 Zdeněk Vičar Brno Příprava občanů k obraně státu pro učitele základních škol 

7. 6. 2017 Šárka Valnohová Brno Individualizace výuky nadaného žáka v matematice 

14. 6. 2017 Zdeněk Vičar Brno Zákon o pedagogických pracovnících 

14. 6. 2017 Jiří Půček Brno Zákon o pedagogických pracovnících 

3. 7. 2017 Zdeněk Vičar Brno Změny ve školské legislativě 2017 

3. 7. 2017 Jiří Půček Brno Změny ve školské legislativě 2017 

 

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

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

AKCE ŠKOLY 

 

Zahájení školního roku 

Škola zahájila první týden školního roku 2016/2017.  1. září jsme za účasti místostarosty města pana Mgr. 

Petra Kostíka slavnostně přivítali naše nejmladší žáčky, kterých letos přibylo opravdu hodně - třicet. Dou-

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

nejlepší. 

 

Učitelé vítězí ve sportovním turnaji 

V sobotu 10. 9. se konal tradiční turnaj ve futsale pro složky Integrovaného záchranného systému a další 

pozvané týmy.  Už počtvrté se zúčastnili samostatným týmem také učitelé slavkovských škol. Reprezen-

tovali: Pavel Orbán a Rudolf Vaňura (ISŠ), Petr Žižlavský (ZŠ Komenského), Petr Líznar, Zdeněk Vičar 

a Jiří Půček (ZŠ Tyršova). Výborně zorganizovaný turnaj se podařilo reprezentantům škol vyhrát a získat 

tak znovu putovní pohár pro vítěze. 

 

Turnaj v minikopané 

Jako vždy se začátkem školního roku začínají také sportovní soutěže. První proběhl turnaj v minikopané, 

který se konal za slunečného fotbalového počasí na našem hřišti. Celkově se turnaje zúčastnily čtyři zá-

kladní školy (ZŠ Tyršova, ZŠ Komenského, ZŠ Křenovice a ZŠ Šaratice). Konečné pořadí naplnilo i pa-

pírové očekávání, a tudíž se na 4. místě s jedním bodem umístili sportovci ze ZŠ Šaratice. Před nimi se o 

skóre umístili naši reprezentanti. Se šesti body obsadili stříbrnou příčku  žáci  ZŠ Křenovice a z prvního 

postupového místa se radovali neporažení reprezentanti ZŠ Komenského. 

 

600 let od udělení znaku města 

23. září navštívili žáci sedmého ročníku výstavu 600 let od udělení znaku města. Během více než hodino-

vého povídání paní Zichové se dozvěděli řadu zajímavostí ze života středověkého Slavkova, prohlédli si 

faksimile dobových dokumentů i několik originálních kousků z itineráře slavkovské radnice. Nejobdivo-

vanějším kouskem se ale staly trojrozměrné modely: jednak komendy Řádu německých rytířů, jednak 

model renesanční podoby zámku. Děkujeme touto cestou PhDr. V. Zichové za neotřelý odborný výklad.  

 

Výstava ovoce a zeleniny 

I letos se naši nejmladší žáci 1. a 2. ročníku šli podívat na výstavu ovoce a zeleniny, která se konala 

v pondělí 26. 9. 2016 v Kulturním domě Bonapart. K vidění byly opravdu ty nejlepší kousky z našich 

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

povídání o včelkách bylo pro děti velkým zážitkem. Výstavu zpestřily výtvarné práce žáků naší školy. 

Výstava se dětem moc líbila a už se těší na příští rok.  

 

Lakomec v divadle 

V úterý 27. září měli žáci devátého ročníku možnost zhlédnout divadelní hru Lakomec v podání  slavkov-

ského Divadelního spolku. Hru napsal nejslavnější francouzský dramatik všech dob Moliére. Světová 

divadla ji mají na repertoáru více než čtyři sta let, a přesto je to představení, které oslovuje i současné 

diváky.  I v dnešním světě platí, že „ peníze nejsou nic, jsou-li  všechno “.  

 

Přespolní běh 

Ke klasickým podzimním závodům patří přespolní běh. Atmosféra ve Vyškově byla vynikající a pořada-

telé zajistili i skvělé letní počasí. Naši žáci se účastnili ve všech dostupných kategoriích. Jako první byl na 
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programu závod mladších dívek. ZŠ Tyršova reprezentovaly Katka Čermáková, Tereza Zezulová a Simo-

na Menoušková.   Následovala kategorie „mladší chlapci“, ve které se nejlépe umístil dvaadvacátý Radim 

Hořínek. Deset míst níže se pak umístili Libor Tesař a Jakub Janek. O čtyři příčky za nimi doběhl Zdeněk 

Novák. Do padesátky se ještě vešel Štěpán Šmerda a teprve za ním naši soupisku uzavíral Sam Vinkler. 

V kategorii starší dívky se díky vynikajícímu výkonu dostala na ten nejvyšší stupínek naše žákyně Zdi-

slava Nováková. Nechala za sebou „o parník“ i vyškovské atletky. Ovšem dobrý výkon podaly i další 

naše běžkyně v této kategorii – čtrnáctá Adéla Žáková, jednadvacátá Adéla Pýrková a bojovný výkon 

předvedla i Petra Jeřábková. 

  

Ukázková hodina v 1. třídě 

V úterý 4. října 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, přečet-

ly první písmena a slabiky, předvedly práci na interaktivní tabuli, ukázaly počtářské dovednosti, zazpíva-

ly písničky. Všechny děti pracovaly velmi svědomitě a rodičům dokázaly, že už jsou opravdoví školáci. 

 

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 Slav-

kově 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.  

 

Návštěva Hvězdárny a planetária v Brně 

Ve středu 12. 10. se žáci 5. třídy vypravili do minulosti, aby poodhalili tajemství vzniku Sluneční sousta-

vy a celého vesmíru. Na vlastní oči mohli spatřit ty nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému a 

místa, kde doposud mohly jen meziplanetární sondy. Součástí programu byla i prohlídka aktuální noční 

oblohy a pátrání po nápadných souhvězdích, viditelných planetách i hvězdách. Děti si mimo mnohá pou-

čení odnesly domů i pracovní listy, které budou dále využívat ve výuce přírodovědy. Téma vesmíru je 

mezi žáky  tím nejoblíbenějším, návštěva planetária přispěla k podnícení zájmu a rozšíření jejich vesmír-

ného obzoru.  

 

Rudické propadání 

Ve čtvrtek 6. října podnikli deváťáci exkurzi do Rudice v okresu Blansko. I přes nepříjemné, chladné 

počasí panovala během celé exkurze výborná nálada. Do Rudice jsme přijeli v 9.00 hodin a dopoledne 

jsme strávili hrou se šiframi a slepou mapou. Po vyluštění tajenky jsme se dozvěděli, že další naše cesta 

povede do lomu Seč. V tomto lomu jsme objevovali geologické krásy vápenců a žáci měli možnost si 

odsud odnést i malý suvenýr. Po obědě jsme se rozdělili na dvě skupiny a pokračovali průzkumem jesky-

ní, který byl spojený i s výkladem a prolézáním jeskynních štěrbin. Přestože nám počasí příliš nepřálo, 

všichni jsme si exkurzi užili a odnesli si spoustu zajímavých informací a zážitků. 

 

Výtvarná soutěž na prvním stupni 

Během měsíce září se žáci z prvního stupně zapojili do podzimní výtvarné soutěže. Vyzkoušeli si různé 

výtvarné techniky a práci s rozmanitým materiálem.  Všechny obrázky byly velmi povedené a svou ba-

revností nám rozsvítily nástěnky na chodbách. Autoři nejhezčích prací byli odměněni malou sladkostí. 
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Síla lidskosti 

Ve středu 19. října se žáci osmých a devátých tříd naší školy zúčastnili vzdělávacího pořadu Síla lidskos-

ti. Zhlédli při něm hraný šedesátiminutový dokument slovenského režiséra Matěje  Mináče o zachránci 

šesti set šedesáti devíti židovských dětí z nacisty okupovaného  Československa. Příběh Nicholase Win-

tona zaujal naše žáky stejně jako diváky na celém světě. Se zájmem sledovali film a po jeho skončení se 

autorům odměnili silným potleskem. 

 

Dopravní hřiště 

Ve čtvrtek 20. října navštívili žáci 4. třídy dětské dopravní hřiště ve Vyškově. Bohužel nám tentokrát 

vůbec nepřálo počasí, bylo chladno, sychravo a celé dopoledne vydatně pršelo, a tak děti nemohly vy-

zkoušet své znalosti pravidel pro bezpečnou jízdu na silnicích v praxi a věnovaly se pouze  teoretické 

přípravě ve vyhřáté učebně. V tříhodinovém bloku rozděleném dvěma přestávkami se žáci zábavnou for-

mou seznámili se správným vybavením jízdního kola, dále s pravidly pro bezpečnou jízdu na kole a také 

se základními pravidly silničního provozu, aby se bez obav mohli stát jeho samostatnými účastníky. Na 

závěr pak instruktor pro vzdělávání malých cyklistů zjišťoval, co se žáci naučili a kolik si z výuky zapa-

matovali. Ti nejbystřejší byli za své odpovědi odměněni samolepkami, všechny děti pak dostaly bezpeč-

nostní reflexní pásky a drobnou sladkost od slavkovského odboru dopravy, jenž finančně zajistil i autobu-

sovou dopravu dětí na dopravní hřiště a zpět.    

 

Návštěva na ZŠ Tyršova 

Předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka a paní ministryně školství mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina 

Valachová, Ph. D. zavítali v doprovodu vedení našeho města v pondělí 31. 10. 2016 do školy ZŠ Tyršova. 

Po prohlídce budovy se seznámili se záměrem rozšíření budovy formou přístavby, která bude realizována 

v příštím roce. 

 

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 konti-

nentu je tvořena třemi tematickými 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 dio-

ramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Tím je tato expozice srozumitelná 

rovněž dětem ze základních škol.   

 

Exkurze na zámku – baroko 

Začátkem listopadu absolvovali žáci osmých ročníků exkurzi na slavkovském zámku na téma barokní 

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

ale životní styl, který zasáhl téměř všechny oblasti lidského života. Na nádvoří slavkovského zámku pou-

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

několika vodních ploch nachází také v českých zemích ojedinělá dřevěná stavba malého letohrádku, a 

poté jsme se už vydali prohlédnout si některé místnosti zámku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 

informací o životě šlechty v 17. a 18. století, o tom, jak se oblékali i bavili, o vybavení místností, obdivo-

vali jsme nádherné fresky a štuky a také množství obrazů, např. od známého barokního malíře P. P. Ru-

bense. Děkujeme paní Zichové za zajímavý výklad i za to, že nám věnovala tolik svého času. 

 

Okresní přebor v šachu 

V pátek 4. listopadu 2016 hostil Vyškov v hotelu Dukla nadějné šachisty z řad žáků základních škol. Pod 

záštitou Sportovního kubu a MKS Vyškov zde proběhl okresní přebor škol v šachu čtyřčlenných druž-

stev. Z naší školy se v sedmikolovém turnaji zapotili A. Duhanský, O. Válka, J. Šimoník a M. Machorek. 

Jako náhradníci naši sestavu doplnili O. Mlčoch a J. Strmiska. Z organizačních důvodů si však ani ná-
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hradníci příliš neodpočinuli, neboť vytvořili doplňující osmý tým „Mix“. I když naši hráči neslavili vítěz-

ství, jejich nasazení v turnaji bylo příkladné.  

 

Dopravní soutěž 

V říjnu navštívili žáci 4. třídy ZŠ Tyršova dětské dopravní hřiště ve Vyškově, kde ovšem kvůli nepřízni 

počasí nemohli vyzkoušet bezpečnou jízdu na silnicích a věnovali se pouze teoretické přípravě. V návaz-

nosti na tuto výuku se poté ve škole uskutečnila dopravní soutěž, ve které děti prokázaly své znalosti v 

oblasti dopravních předpisů pro cyklisty. V této soutěži se na třetím místě umístil Adam Dvořák, druhé 

místo obsadil Ondřej Kučera, s přehledem pak zvítězila Hana Obhlídalová. Všichni tři byli odměněni 

diplomy a drobnými cenami, vítězka si odnesla rodinnou vstupenku do zábavního parku Bongo v Brně. 

  

O stříbrné růži 

Pohádku s tímto názvem zhlédli žáci z 1. – 3. třídy v pátek 11. listopadu. V podání Slavkovského diva-

delního spolku jsme viděli příběh o květinovém království, ve kterém žila krásná princezna Růženka. Ta 

měla ráda zahradníka Petra Klíče. O princeznu však usiloval i král ze sousedního království – zlý Ram-

pouch XIII. Ten Růženku unesl do svého paláce a proměnil ji ve stříbrnou růži. A jak vše nakonec dopa-

dlo? Tak jako v každé správné pohádce – zvítězila láska a přátelství. Petr a jeho přátelé Růženku vysvo-

bodili a zlý Rampouch byl poražen.  

 

Smolné páté místo florbalistů 

Po dlouhé době se družstvo hráčů z naší školy opět zúčastnilo okrskového kola ve florbale. I když jsme 

vstupovali do turnaje bez jakéhokoliv očekávání, nakonec naše sestava v podání Janek, Krejčíř, Mlčoch, 

Hrabovský, Bůbela, Jurajda, Konečný, Chaloupka, Šmerda, Zrotal, Novák a Jochman příjemně překvapi-

la. První dramatický zápas jsme odehráli s reprezentanty ZŠ Bučovice 710. Celkového vítěze skupiny 

jsme porazili 2:1. Střelecky se prosadili nejlepší hráči týmu Mlčoch a Šmerda a v závěru nás podržel vy-

nikajícími zákroky Janek. V druhém zápasu jsme se utkali s Křenovicemi. V tomto utkání rozhodly indi-

viduální chyby během prvních několika minut. Po polovině zápasu jsme prohrávali 3:1. Proto jsme se 

rozhodli vložit vše do útoku, ale bohužel nám chybělo trochu toho florbalového štěstíčka a po třech tyč-

kách se uplatnilo pravidlo "nedáš, dostaneš". Konečný výsledek 5:2 nás nakonec nasměroval k boji o 5. 

místo. V závěrečném utkání jsme se bleskově ujali vedení a prakticky celý zápas kontrolovali jeho prů-

běh.   

 

Piškvorky 

Ve čtvrtek 24. 11. proběhlo školní kolo v Piškvorkách. Žáci soutěžili v mladší a starší kategorii.  Po bo-

jích v základních skupinách si ve finálovém kole vybojoval v mladší kategorii 6. a 7. tříd první místo J. 

Vorel ze 7. B, druhý byl S. Vinkler z 6. A a třetí skončil J. Šidlík ze 7. A. Ve starší kategorii 8. a 9. tříd 

zvítězila M. Olejníková z 8. A, druhé místo obsadila N. Kučerová z  9. A a třetí byl J. Šujan z 8. B.  Ví-

tězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast. 

 

Preventivní pořad pro první stupeň 

V rámci preventivních programů naší školy ve spolupráci s OSPOD Slavkov u Brna a Policií ČR  proběh-

la  ve středu 30. 11. 2016  beseda o bezpečném chování doma i na silnici, která byla určena žákům první-

ho stupně.  Policejní tisková mluvčí por. Mgr. Alice Musilová zopakovala dětem pravidla silničního pro-

vozu, způsob bezpečného přecházení silnice a správné vybavení cyklisty.  Zdůraznila žákům, jak se mají 

chovat v silničním provozu. Celý pořad doplnil téma dopravní výchovy, která probíhá v rámci výuky na 

prvním stupni ZŠ Tyršova.   

 

Školní kolo Dějepisné olympiády 

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

soutěže znělo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století“. Olympiády se 

účastnili žáci 8. a 9. ročníku. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali O. Mlčoch a M. Navrátil (oba 9. A) se stej-

ným počtem 48 bodů. Druhé místo obsadil žák 8. B  O. Válka, který získal 44 bodů.  
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Exkurze na Úřad práce 

Žáci devátého ročníku se každoročně připravují na přijímací řízení na střední školy. V závěru listopadu 

navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Vyškově, kde měli žáci možnost seznámit se 

podrobně s nabídkou škol a povolání a také si vyzkoušet řešení testů všeobecných znalostí.   

     

VZPoura úrazům 

V naší škole proběhla velmi zajímavá akce pro žáky sedmých ročníků v rámci vyučovacího předmětu 

Výchova ke zdraví. Na základě pozvání školu navštívili dva ambasadoři projektu Všeobecné zdravotní 

pojišťovny (VZP), který je nazván VZPoura úrazům a je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mla-

distvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR. Cílem projektu je 

informovat děti o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet. Při setkání se tito pracovníci 

snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, 

jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. Ambasadoři Michal a Pavel 

dětem přiblížili svůj životní příběh. Hovořili s dětmi otevřeně o životě vozíčkáře, jaké je to žít s trvalými 

následky po úrazu. Na vlastních příkladech jim zároveň ukázali, jak důležité je i v tak těžké životní situaci 

pokračovat v aktivním pohybu a sportovní činnosti.  

 

Malé "anglické" divadlo 

V pomyslné zoologické zahradě se ocitli žáci, kteří zhlédli krátké představení nazvané In the ZOO. Příběh 

nacvičily a sehrály děti z druhé třídy v rámci vyučování anglického jazyka. Výukovou metodou story-

telling se děti zábavnou formou naučily názvy živočichů, jednoduché fráze a celou řadu sloves popisují-

cích pohyby a zvuky zvířat. 

 

Vánoční stromeček na zámku 

Žáci naší školy se pod vedením paní učitelky Stavělové zapojili do výzdoby stromečků pro akci "Vánoce 

na zámku". Citujeme dopis ředitelky zámku: Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám ještě jednou 

poděkovala, že se vaše škola - a hlavně děti a jejich učitelé - zapojili do soutěže o nejkrásnější stromeček. 

Díky tomuto projektu jsme mohli v závěru sezóny nabídnout našim návštěvníkům pravou vánoční atmo-

sféru. Pevně věřím, že díky tomu jsme dokázali v mnohých lidech vzbudit radost a zklidnění, které k ad-

ventu patří ze všeho nejvíc. Věřím také, že i pro Vás tento projekt byl přínosný a že jej podobně jako my 

nevnímáte "soutěžní" optikou, ale jako příležitost dát dětem prostor pro jejich kreativitu. Závěrem mi 

dovolte vyslovení přání, aby letošní ročník nebyl posledním.  

 

Christmas Party 

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos se žáci druhého stupně ZŠ Tyršova mohli zúčastnit akce 

„Christmas party“, pořádané kabinetem anglického jazyka. Své síly mohli změřit v různých úkolech za-

měřených na slavení Vánoc v anglicky mluvících zemích. Závěrečný úkol spojený s poslechem jedné 

z písní ze známého Disneyho filmu „Frozen“ (Ledové království) byl pro všechny příjemným zakonče-

ním. V soutěžích si nejlépe vedli: Jakub Šidlík (7. A) – 1. místo, Martina Teclová (6. B) – 2. místo a Pa-

trik Frank (6. B) – 3. místo.  

 

Advent v dialyzačním centru B Braun 

Ve čtvrtek 8. prosince se naši „druháčci“ vydali na návštěvu místa, kam se běžně na návštěvu nechodí. 

Rádi jsme přijali pozvání na prohlídku nově otevřeného dialyzačního střediska B. Braun. Děti se těšily a 

byly plné očekávání, jaké to na tom lázeňském domě asi bude. Velmi milí  a laskaví zaměstnanci nám 

ukázali pěkné moderní prostory tohoto zdravotnického zařízení, na jejichž výzdobě se podíleli i žáci prv-

ního stupně naší školy. Příjemným zážitkem bylo setkání s klienty centra při vyrábění vánočních ozdob, 

zdobení stromečku a zpívání koled. Děti odcházely naplněny předvánoční atmosférou, která v centru pa-

novala.   

 

Zubní prevence 

Ve čtvrtek 15. 12. zavítaly do školy studentky posledního ročníku oboru stomatologie na lékařské fakultě. 

 V rámci programu Dental prevention navštěvují základní a mateřské školy a učí děti správnou techniku 
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čištění zubů a informují děti o prevenci zubního kazu.  Našim nejmenším školákům připomněly zásady a 

pravidla zubní hygieny, která je třeba dodržovat, aby jejich zoubky vydržely co nejdéle zdravé. 

 

Poznávací zájezd Adventní Drážďany 

Drážďany jsou kulturní a historickou perlou Německa, do které každoročně přijíždí statisíce turistů. Pro 

žáky osmých a devátých tříd naší školy zorganizovala poznávací zájezd do saské metropole brněnská CK 

Toursport. Odjížděli jsme v pátek 16. prosince tři hodiny po půlnoci a díky nezvykle malému provozu na 

dálnici jsme už v osm hodin ráno vjížděli do hlavního města Svobodného státu Sasko. Řidiči nás vysadili 

na ospalém nábřeží Labe pod „balkonem Evropy“. Protáhli jsme se kolem moderní budovy synagogy a 

vychutnali si pohled na probouzející se město z Brühlovy terasy. Odtud jsme se vydali po stopách archi-

tektonických skvostů kolem Divadelního náměstí. Na střechy drážďanských budov šplhalo hřejivé ranní 

sluníčko a osvětlovalo Semperovu operu, italskou vesnici, katolický dvorní kostel, rezidenční zámek, 

strážnici Schinkelwache, Zwinger, Frauenkirche, Nové náměstí i knížecí průvod.  

Krátce po poledni jsme se šli ohřát do muzea dopravy, kde se návštěvníci mohou seznámit s minulostí, 

současností i budoucností dopravy. Na dvou výstavních patrech je zde moderně a působivě představen 

vývoj automobilů, jednostopých vozidel a užitkových vozů.  Středobodem výstavy je vedle techniky sám 

člověk a děti se tak mohou při jednotlivých zastaveních aktivně zapojit, což činí expozici mnohem zají-

mavější. 

Největší společenskou událostí měsíce prosince je ale každopádně vánoční trh Striezelmarkt. Jeho název 

je odvozen od tradičního pečiva „Strüzel“, jež se dá přirovnat k české štole. Drážďanská štola je místní 

specialita chráněná ochrannou známkou „Dresdner Christstollen®“. Smí ji péct jen někteří místní pekaři a 

její pravost se pozná podle pečeti Zlatého jezdce. Místní si pravost hlídají a pravidelně kontrolují, zda se 

někde neobjevují podvrhy. Trh se pořádá již od roku 1434 na Starém trhovém náměstí a je jedním z nej-

větších v Evropě Během adventních týdnů jej navštíví přes dva miliony lidí, kteří mají možnost nakupo-

vat u více než 250 stánků. Nejvíce se zde prodávají pochutiny – horké nápoje, pečené klobásy, perníčky, 

sušené ovoce a tradiční figurky kominíčka ze sušených švestek. Kromě kominíčka je další charakteristi-

kou drážďanských trhů velká Vánoční pyramida. Stojí ve středu trhu a s téměř patnácti metry je největší 

na světě. Současně se Striezelmarkt se otvírá i vánoční trh před Frauenkirche a trh v Pražské ulici. Ani 

jeden jsme si nemohli nechat ujít. Museli jsme přece ochutnat všechny ty vánoční dobroty, nakoupit dár-

ky domů a taky si vyzkoušet, jak nám jde němčina. 

 

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 prv-

ních čtyř ročníků zazpívaly, zatančily a zahrály tradiční vánoční písně a koledy. Následovalo kouzelné 

divadlo stínů v podání žáků páté třídy, ve kterém si všichni připomněli tradiční průběh vánočních svátků i 

dnů svátkům předcházejících. Nejstarší žáci a žákyně zazpívali dvě anglické písně.  A na závěr zazpíval 

koledy pěvecký sbor šestého ročníku, k němuž se při poslední písničce přidali pedagogové naší školy i 

diváci v sále.  

 

Exkurze na Mohylu míru 

Ve středu 21. prosince podnikli žáci 8. ročníku exkurzi na Mohylu míru. Zdejší moderní multimediální 

expozice, umístěná v renovovaném muzejním objektu sousedícím s památníkem, je velmi vhodným dopl-

něním učiva dějepisu o napoleonských válkách a bitvě u Slavkova. Prostřednictvím několika zajímavých 

projekcí, které jsou součástí expozice, žáci zjistili, jak se prostí vojáci zřejmě cítili bezprostředně před 

bitvou, na virtuální mapě mohli sledovat, jak probíhaly jednotlivé bojové operace během dne, a nakonec 

se stali svědky jednání o příměří mezi francouzským a rakouským císařem. Závěr exkurze tvořila návště-

va kaple památníku, pod jejíž podlahou jsou uloženy ostatky vojáků nalezené v prostoru bývalého bojiště. 

Žáci si samozřejmě vyzkoušeli i zdejší zvláštní diagonální akustiku způsobenou parabolickým zaklenutím 

stropu, kdy šepot v jednom rohu je slyšet v protilehlém rohu ve stejné hlasitosti. 
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Lyžařský výcvikový kurz 2016/2017 

Krásné zimní počasí, hodně sněhu, málo lidí na sjezdovce…. tak by se dal výstižně charakterizovat letoš-

ní lyžařský výcvikový kurz žáků sedmých ročníků ze Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna, který 

se opět konal v Karlově v Penzionu u Bohouše. Kurzu se zúčastnilo 36 žáků, kteří si měli možnost vybrat 

zaměření výcviku na lyžích nebo na snowboardu. Většina zúčastněných patřila k úplným začátečníkům. 

Přesto všichni žáci zvládli výcvik na výbornou. Pokročilejší lyžaři či snowboardisté si zdokonalili techni-

ku a začátečníci velmi rychle zvládli základní dovednosti i jízdu na vleku. U“ Bohouše“ si pak po návratu 

ze sjezdovky žáci užili spoustu zábavy, která ke kurzu samozřejmě patří. Z kurzu odjížděli všichni spoko-

jeni. Na příští školní rok je konání LVK pro budoucí sedmáky na stejném místě již zajištěno.   

 

Okresní kolo Dějepisné olympiády 

V úterý 17. ledna se konalo ve vyškovském středisku volného času Maják okresní kolo Dějepisné olym-

piády. Letošní téma bylo věnováno zejména období vlády Marie Terezie. Naši školu ve Vyškově repre-

zentovali nejúspěšnější řešitelé školního kola O. Mlčoch, M. Navrátil (oba 9. A) a O. Válka (8. B). Bylo 

poznat, že přípravu na soutěž nepodcenili a že jejich znalosti z historie jsou opravdu hluboké, neboť Ma-

rek Navrátil v konkurenci 35 účastníků z celého okresu obsadil krásné čtvrté místo a Ondra Mlčoch páté. 

O. Válka se sice nedosáhl sice na nejvyšší příčky, ale vzhledem k tomu, že je teprve v osmé třídě, bude 

mít další šanci příští rok. 

 

Olympiáda v českém jazyce 

Žákyně naší školy Adéla Červinková z 9. A nás ve středu 1. února reprezentovala v okresním kole Olym-

piády v českém jazyce.  Své znalosti zde porovnávali žáci osmých a devátých ročníků a tomu odpovídají-

cích tříd gymnázií okresu Vyškov. Celkem se okresního kola soutěže zúčastnilo 26 soutěžících.  Ve dvou 

hodinách museli zvládnout nejen úkoly jazykové, ale také vytvořit slohovou práci. Proto si velmi ceníme 

úspěchu naší žákyně, která se umístila na třetím místě (od prvního místa ji dělil jediný bod) a postupuje 

také do krajského kola této soutěže.  Srdečně jí blahopřejeme a přejeme hodně zdaru v  konkurenci vítězů 

okresních kol celého Jihomoravského kraje. 

 

Školní kolo Pythagoriády 

Ve středu 1. března proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci řešili během 60 minut 

15 zajímavých úloh. Nejlepšími řešiteli ve svých kategoriích byli: 5. ročník: Eliška Šemorová, Lukáš Bok 

a Ondřej Opletal; 6. ročník: Alžběta Šujanová a Robert Fiala; 7. ročník: Kateřina Klinkovská a Šimon 

Chmela; 8. ročník: Ondřej Válka. 

 

Tajemství slavkovského zámku 

Žáci 9. B Tereza Holoubková a Milan Kučera se se zúčastnili literární soutěže Tajemství slavkovského 

zámku, kterou vypsal pro zájemce zámek Slavkov - Austerlitz . Podmínkou účasti bylo  napsání příběhu, 

který čítá  500 - 1000 slov a v němž je zakomponován nejen zámek Slavkov, ale také postava Napoleona 

Bonaparte. Tereze a Milanovi se podařilo napsat povídku s detektivní zápletkou a se svou prací obsadili 

4. místo mezi osmdesáti soutěžícími z různých krajů naší republiky. 

 

Deváťáci v matematické olympiádě 

24. ledna 2017 se konalo okresní kolo Matematické olympiády žáků devátých ročníků základních škol. 

Soutěžilo 17 žáků z devíti škol. Příklady byly dost obtížné, zkrátka pro talenty. Naši školu reprezentovala 

Adéla Červinková, která obsadila výbornou čtvrtou příčku. Jirka Hrabovský skončil na sedmém a Ivana 

Macháčková na osmém místě.  

 

24. ples ZŠ Tyršova 

V sobotu 11. 2. 2017 se konal již 24. ples ZŠ Tyršova. Slavnostně ho zahájili žáci 8. a 9. ročníku, kteří 

zatančili tradiční polonézu. Poté se již plesová zábava rozjela naplno. K tanci i poslechu hrála vyškovská 

skupina Panorama a taneční parket se brzy zaplnil do posledního místečka. Návštěvníky plesu kromě 

dobré hudby potěšila jistě i bohatá tombola, v níž kromě mnoha drobnějších nechyběla ani řada velmi 

hodnotných cen. Avšak ani ti, kteří tentokrát neměli šťastnou ruku a nic nevyhráli, jistě nelitovali, že na 
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ples přišli. Poděkování patří všem sponzorům a dárcům, kteří přispěli do tomboly, rodičům a členům 

Spolku rodičů a přátel ZŠ Tyršova za pomoc při přípravě plesu, a paní učitelce Krahulové, která i letos s 

našimi žáky nacvičila polonézu. 

 

Hasík ve škole 

Ve čtvrtek 16.2. začala realizace preventivního programu Hasík.cz (symbolem je dráček Hasík) pro první 

stupeň základní školy.  Naše druháčky navštívili (a ještě budou navštěvovat) pracovníci hasičského zá-

chranného sboru a věnovali se těmto tématům: Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní 

zkušenost s nimi) Jak poznáme hasiče Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání V čem je ne-

bezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár Hasiči jedoucí k zásahu a děti na 

silnici Který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý" Nalezené zápalky a "hra" s nimi Co dělat, když na mě 

hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách Odkud hrozí ne-

bezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu Jak poznám, když hoří u nás doma a co 

dělat Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole Co je to varovný signál a 

co budu dělat, když jej uslyším. Program probíhá po celý školní rok a je zaměřen kromě žáků druhého 

ročníku i na starší „šesťáky“. 

 

Preventivní program pro 7. ročník 

V rámci vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví a v souladu se Školním vzdělávacím programem pro-

běhl na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna preventivní program „ Do dna?“ Jednalo se o temati-

ku prevence požívání alkoholu. Je to jedno z témat primárně – preventivních programů, které školám 

nabízí Společnost Podané ruce Brno. Odborně kvalifikované lektorky ze Společnosti Podané ruce měly 

pro žáky připraven program trvající tři vyučovací hodiny.  První hodina byla věnována tzv. škálám, kdy 

žáci sami reagovali a vyjadřovali se k cíleně kladeným otázkám. Ve druhé části byly dětem promítnuty tři 

krátké příběhy zaměřené na danou problematiku. Ve třetí hodině pak děti na základě vlastní společné 

volby jeden z příběhů rozebíraly. Děti se velmi aktivně a se zájmem do diskuse zapojovaly. Lektorky 

velmi kladně hodnotily aktivitu žáků i jejich postoje. Program určitě splnil svůj záměr a byl přínosem v 

prevenci požívání alkoholu. 

 

Kalibro - výsledky 9. ročníku 

Naše deváté třídy se jako každý rok zúčastnily srovnávacích testů v matematice, českém jazyce, anglic-

kém jazyce, humanitním základu, přírodovědném základu a ekonomii. Výsledky ve všech oblastech mír-

ně převyšují průměr v celé republice a to včetně víceletých gymnázií. Tato srovnání neslouží jen jako 

porovnání znalostí našich deváťáků, ale slouží vedení školy i k zamyšlení, na které oblasti je třeba se více 

zaměřit a úroveň kterých je třeba alespoň udržovat.  

Procentuální úspěšnost řešení testů Kalibro 

  český jazyk matematika anglický jazyk 

šk.rok ZŠ Tyršova celá ČR ZŠ Tyršova celá ČR ZŠ Tyršova celá ČR 

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

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

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

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

Procentuální úspěšnost řešení testů Kalibro 

  humanitní základ přírodovědný základ ekonomie 

šk.rok ZŠ Tyršova celá ČR ZŠ Tyršova celá ČR ZŠ Tyršova celá ČR 

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

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

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

16 / 17 62,9 58,1 60,7 58,7 68,0 64,4 
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Krajské kolo dějepisné olympiády 

Krajské kolo dějepisné olympiády  se uskutečnilo 21. března v Centru volného času v brněnských Lužán-

kách. Letošního ročníku na téma „Marie Terezie – žena, matka, panovnice“ se v krajském kole zúčastnilo 

32 žáků základních škol a gymnázií. I přes velkou konkurenci  žáků všech okresů Jihomoravského kraje 

se reprezentantu naší školy a okresu Vyškov Marku Navrátilovi podařilo umístit na pěkném 14. místě. 

Protože Marek v letošním roce opustí naši školu, je žákem 9. ročníku, přejeme mu hodně úspěchů při  

dalším studiu, případně v dalších vědomostních soutěžích. 

 

Úspěchy našich recitátorů v okresním kole soutěže 

Opět po roce se do Vyškova vydalo reprezentační trio recitátorů, jednoznačných vítězů kola školního. 

Markéta Moudrá, žákyně páté třídy jela obhajovat loňské vítězství, Vítek Kudla ze čtvrté třídy jí konku-

roval ve stejné kategorii. Zdislava Nováková, žačka devátého ročníku, jako již ostřílená soutěžící, bojova-

la v kategorii nejstarších. Markéta se svým dechberoucím přednesem básně Ivana Martina Jirouse – Ma-

gora umlčela všechny diváky a ohromila porotu. V konkurenci téměř třiceti dětí nenašla přemožitele a 

získala nejen první místo, ale i postup do krajského kola. Vítek byl jediným soutěžícím, kterému se poda-

řilo obecenstvo rozesmát a dokázat tak, že poslech poezie může být velmi zábavný. Vítek vsadil na "Li-

chožrouty" Pavla Šruta a obsadil třetí místo. Zdislava Nováková si vybrala pro svoje vystoupení komic-

kou prózu "Hrdý Budžes" a básně Jana Skácela. Završila tak úspěšné tažení našich žáků ziskem čestného 

uznání. 

 

Matematický klokan 

V pátek 20. března si žáci 2. až 9. ročníku naší školy mohli vyzkoušet úroveň svého logického myšlení s 

vrstevníky z ostatních základních škol České republiky v soutěži Matematický klokan.  

 

Výchovný koncert 

Nedílnou součástí výchovy mladých lidí je i osvěta na poli kulturním. V pátek 31. 3. 2017 k tomu byla 

vynikající příležitost. Slavná bluegrassová kapela Poutníci uspořádala výchovný koncert s názvem „ Na 

cestách country“. Žáci se dozvěděli velmi pěknou a přehlednou formou informace o country muzice. Po-

slechli si celou řadu písní v profesionálním provedení a zcela jistě si tak rozšířili hudební obzory.  

  

Přednáška z historie 

V pondělí 10. dubna se naši osmáci vydali na zámek, aby vyslechli přednášku zdejšího historika pana 

Martina Ráji o prusko-rakouské válce roku 1866, která se odehrávala na našem území. Pan Rája doplnil 

to, co už žáci o této problematice věděli z hodin dějepisu, o mnoho zajímavých informací. Dozvěděli jsme 

se např. podrobnosti z bitvy u Sadové, o epidemii cholery, která se v souvislosti s válkou na našem území 

rozmohla, nebo něco o tom, jak vypadala péče o raněné v polních lazaretech. Děkujeme panu Rájovi za 

jeho zajímavý výklad a těšíme se na další spolupráci. 

 

Krajské kolo Olympiády v ČJ 

Žákyně naší školy Adéla Červinková z 9. A nás v pondělí 3. dubna reprezentovala v krajském kole 

Olympiády v českém jazyce.  Své znalosti zde porovnávalo 24 žáků ze sedmi okresů Jihomoravského 

kraje, z toho bylo 11 žáků z gymnázií a 13 žáků ze základních škol.  Ve dvou hodinách museli zvládnout 

nejen úkoly jazykové, ale také vytvořit slohovou práci. I když se Adéla neumístila na předním místě, ob-

stála v silné konkurenci vítězů okresních kol a především získala nové zkušenosti při řešení úkolů v této 

jazykové soutěži. Patří jí jistě poděkování za aktivitu a snahu.  

 

Spolupráce školy s B. Braun Avitum Austerlitz 

Ve školním roce 2009/2010 zahájila Základní škola Tyršova ve Slavkově u Brna spolupráci s odborným 

pracovištěm, které v současnosti nese název B. Braun Omnia ve Slavkově u Brna. První okruh spolupráce 

byl navázán s rehabilitačním pracovištěm. V rámci dlouhodobého školního projektu Optimalizace pohy-

bového režimu školy jako základ prevence vadného držení těla dětí zaměřený na rovná záda je každým 

rokem odborníkem z rehabilitace proveden kineziologický rozbor držení těla dětí na prvním stupni školy. 

Tento projekt od svého počátku je velkým přínosem pro podchycení případných odchylek v držení těla 
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dětí, možnost nápravy a především jejich prevence. Další okruhy vzájemné spolupráce se rozvíjejí 

v současnosti a týkají se především nově vzniklé části pracoviště Domov s úsměvem v B. Braun Omnia.  

Žáci základní školy pro seniory v hodinách výtvarné výchovy nakreslili sérii obrázků, které zde slouží 

jako velmi pěkná výzdoba pokojů i chodeb. Děti z prvního stupně dochází na besedu se seniory. 

S příchodem jara je postupně navazována další oblast spolupráce. Žáci sedmých ročníků v rámci vyučo-

vacího předmětu Člověk a svět práce zahájí svoji činnost -  práci na pozemku právě ve venkovním areálu 

Domova s úsměvem. Na vytvořených záhoncích budou pěstovat zeleninu, bylinky a okrasné květiny ve 

spolupráci s obyvateli Domova. Příchod dětí do Domova určitě starší generaci zpestří jejich denní pro-

gram. Na druhé straně mohou žáci získat od seniorů jejich zkušenosti a znalosti. V každém případě vznik-

lá spolupráce vede i k výchově dětí týkající se jejich chování ke starším lidem. 

 

Matematická olympiáda - úspěch v okresním kole 

Nejlepší mladí matematikové z šestých a osmých ročníků základních škol okresu si 4. dubna poměřili své 

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

reprezentanti naší školy Martin Sedlák a Růžena Tesáčková.  Martin Sedlák z 8. B podal vynikající výkon 

a odměnou mu je skvělé druhé místo a postup do krajského kola. Růženka Tesáčková bojovala, ale na 

přední pořadí to nestačilo (12. místo).  

 

Třetí místo v krajském kole Prezentiády 

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

školákům a starším žákům základních škol. Do soutěže se zapojili někteří žáci našich osmých tříd. 

Všechny týmy musely vypracovat prezentace na téma „Nejdůležitější věc na světě“ nebo „Jak (ne)učit ve 

škole“. Tato práce byla nejdříve hodnocena z grafické a obsahové stránky v nominačním kole, ze kterého 

byli vyhlášeni postupující do kol krajských, kde už se potkali s odbornou porotou. Ta hodnotila nejen 

prezentaci, ale také vystupování, projev a spolupráci celého týmu. Tyršováci se opravdu snažili a do kraj-

ského kola, které se konalo 11. 4. 2017 na Ekonomicko-správní fakultě MU, se povedlo postoupit hned 

čtyřem týmům: Králové ze Slavkova ve složení Ondřej Válka, Jan Sáček a Adam Janek; Maton ve složení 

Ondřej Zrotál, Tomáš Jochman a Marek Košut; Modří draci ve složení Aneta Jeřábková a Tereza Leová; 

Ajťáci ve složení Sára Procházková, Martin Sedlák a Barbora Šujanová.    

    

Biologická olympiáda – postup do krajského kola 

V pondělí 10. dubna se naši žáci zúčastnili okresního kola Biologické olympiády v kategorii D (šesté a 

sedmé třídy). Tématem letošního ročníku bylo „Detektivem v přírodě“. Soutěžilo se v tradičních „disci-

plínách“ - praktické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test teoretických znalostí. Každý 

účastník okresního kola navíc vypracoval vstupní úkol zaměřený na vlastní pozorování, který byl letos 

pro všechny soutěžící opravdu náročný. Všichni soutěžící z Tyršovky na něm pracovali svědomitě a 

zvládli ho na plný počet bodů, proto si zaslouží naši velkou pochvalu. Školu reprezentovali Alžběta Šuja-

nová, Sára Vinklerová a Samuel Vinkler z 6. A, Kateřina Klinkovská ze 7. B. Všichni nám udělali obrov-

skou radost, protože se díky svým přírodopisným znalostem umístili na začátku výsledkové listiny. Nej-

lepšího výsledku dosáhla Alžběta Šujanová na 3. místě a Katka Klinkovská na 4. místě.  

 

Přírodovědná exkurze 

V úterý 18. dubna žáci šestých tříd navštívili Lesní školu Jezírko (odloučené pracoviště Lipky), která se 

nachází v krásném prostředí Soběšic. Lipka je školské zařízení nabízející ekologické výukové programy 

školám. Šesťáci se v programu „Společenstvo průsvitných křídel“ seznámili s významem blanokřídlého 

hmyzu pro člověka, zvláště pro zemědělskou a lesnickou výrobu. Společně se vypravili do světa včel a 

mravenců a snad pochopili nutnost jejich ochrany. Pronikli do tajemství jejich dokonalé organizace a 

dělby práce, ochutnali včelí produkty a prolezli si model mraveniště. Na závěr si v lese zahráli na otrokář-

ské a lesní mravence. Díky zajímavě připravenému programu to byl pro všechny žáky pěkně strávený den 

plný nových poznatků, kdy si nenásilnou a praktickou formou zopakovali učivo přírodopisu.   

 

 

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

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

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

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

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

nost. V rámci Dne Země podnikají žáci naší školy každoroční exkurze zaměřené na životní prostředí, a to 

zejména v našem nejbližším okolí. Tentokrát jsme využili nepřítomnost devátých ročníků (zkoušky na 

střední školy) a uspořádali akci ve středu 19. dubna. Bohužel se nevydařilo počasí. Proto jsme exkurze 

časově zkrátili. Žáci šestého ročníku navštívili kompostárnu ve Slavkově. Sedmáci navštívili čističku 

odpadních vod. Žáci osmých ročníků se zajeli podívat na třídírnu separovaného odpadu ve Vyškově a 

úpravnu vody ve Lhotě u Vyškova.  

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

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

 

Projekt Hasík 

Ve čtvrtek 20. dubna žáci druhé třídy v rámci projektu Hasík navštívili požární stanici ve Vyškově. Nejen 

hoši, ale i děvčata si s obdivem prohlédli vybavení hasičských vozů, nadšeně si vyzkoušeli pravou hasič-

skou helmu a kombinézu, zhlédli oživování raněného a další zajímavosti. Pestrý dopolední program s 

hasiči rychle uběhl a vraceli jsme se zpět do Slavkova. V nejbližších dnech budou v projektu pokračovat 

také žáci 6. tříd z naší školy. Děkujeme instruktorům a ostatním členům hasičského sboru za to, co nás 

naučili, a za obdivuhodné nasazení, s jakým vykonávají tak těžkou profesi. Projekt Hasík je preventivní 

program určený žákům základních škol v celé České republice. V naší škole probíhá tento projekt sou-

časně ve 2. a 6. třídě. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence 

před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou formou a vedou ji odborně 

vyškolení instruktoři z řad profesionálních a dobrovolných hasičských sborů. 

 

Volejbalistky z Tyršovky 

Volejbalistky z Tyršovky dosáhly velmi pěkného úspěchu v okresním turnaji ve volejbale dívek základ-

ních škol pořádaném Asociací školních sportovních klubů. Děvčata ze ZŠ Tyršova Slavkov u Brna se 

umístila v konkurenci osmi družstev na velmi pěkném třetím místě. Úroveň týmů byla velmi vyrovnaná, 

takže o každý bod se urputně bojovalo. Celý tým si zaslouží pochvalu a uznání za velmi dobrý sportovní 

výkon. Školu reprezentovaly: Tereza Zmrzlá, Eliška Králíková, Natálie Kučerová, Adéla Červinková 

z devátého ročníku, Tamara Zmrzlá, Adéla Žáková, Tereza Šedá z osmého ročníku, Tereza Zezulová ze 

sedmé třídy a Viktorie Obořilová ze šesté třídy. 

 

Slavkovské memento 

V letošním roce pořádal Zámek Slavkov – Austerlitz již třináctý ročník Slavkovského mementa, jehož 

nedílnou součástí je také literární soutěž pro žáky základních a středních škol. Této soutěže se žáci naší 

školy účastní pravidelně již od jejích prvních ročníků, a to vždy s úspěchem. Ani letošní rok nebyl výjim-

kou. Přestože jsme letos do soutěže poslali pouze tři práce, všechny byly porotou oceněny. Linda Červin-

ková (8. A) za svou práci „Přetechnizovaná doba“ získala 3. místo v kategorii próza. Sára Procházková 

(8. B) byla za svůj „Dopis z minulosti“ oceněna čestným uznáním stejně jako Jana Hrabovská (8. A) za 

„Dědečkovo vyprávění“. Všem třem dívkám patří poděkování za reprezentaci školy a také za to, že byly 

ochotny udělat něco navíc nad rámec svých povinností.  

 

Biologická olympiáda 

Dne 20. 4. 2017 se konalo okresní kolo v kategorii C. Naši školu reprezentoval Adam Janek z 8. B. Před-

vedl výborný výkon. Celkovým skóre 106 bodů se stal úspěšným řešitelem a postup do krajského kola 

mu unikl pouze o jedno místo.  

 

 

 

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

žáků naší školy. Ve čtvrtek 27. 4. vyjeli na okrskové kolo naši nejmenší sbírat zkušenosti a obsadili v 

Křenovicích páté místo. Den poté reprezentanti z čtvrtého a pátého ročníku dosáhli na čtvrtou příčku.  

Zápasy byly velmi vyrovnané, ale na nejlepší týmy (Křenovice - mladší a Šaratice - staší) naši reprezen-

tanti nestačili. Přesto si za snahu a bojovnost zaslouží pochvalu.   Mladší: Novotný Kryštof, Poláček Ma-

těj, Vrána Filip, Andrla Jan, Tůma Matěj, Přerovský Šimon, Janíková Zina, Kuchta Jan, Urban Arnošt, 

Rumler Denis.  Starší: Fiala Jan, Vrána Denis, Kudla Vít, Kučera Ondřej, Bandouch Vojtěch, Opletal 

Ondřej, Charvát Filip, Menšík Jan, Jelínek Martin, Svoboda Matouš a Kachlířová Julie. 

 

Krajské kolo soutěže v recitaci 

Po úspěchu v okresním kole recitační soutěže Dětská scéna 2017 se v pátek  21. dubna  Markéta  Moudrá, 

žákyně 5. třídy, zúčastnila recitační soutěže  na Malé scéně v Brně. Za velmi pěkný přednes získala po-

chvalu odborné poroty.  

 

Beseda s výživovou poradkyní 

Co na snídani, k obědu a večeři, co si dát na svačinky, kolikrát za den jíst… tak to byly nejčastější okruhy 

dotazů děvčat z devátého ročníku ze Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna při besedě s výživovou 

poradkyní paní Alenou Slezákovou. Beseda se uskutečnila v rámci ŠVP v hodině tělesné výchovy. Paní 

Slezáková opět velice srozumitelným způsobem děvčatům vysvětlila důležitost pravidelného stravovacího 

režimu a skladbu jídelníčku. Upozornila především na dostatečný denní přísun bílkovinné složky stravy a 

pitný režim. Beseda velmi vhodně přispěla svým obsahem k vytváření správných stravovacích návyků 

dívek nejen v době jejich dospívání, ale zmíněné informace by jim mohly být prospěšné i v budoucnu. 

 

Ptačí hodina přírodopisu 

Ve čtvrtek 27. dubna navštívil naši školu pan Petr Navrátil, člen Slavkovského ochranářského spolku, 

který se zajímá o problematiku ochrany a výzkumu přírody, zejména v okolí Slavkova u Brna a Jihomo-

ravského kraje. Pan Navrátil zpestřil výuku přírodopisu žákům šestých ročníků přednáškou o ptácích v 

oblasti krajiny Slavkovska a doplnil ji krásnými fotografiemi, které sám pořídil. Přednáška se všem žá-

kům líbila a byla pro ně velmi poučná. Snad si uvědomili, že situace v přírodě je nyní opravdu vážná, 

protože denně z povrchu planety nenávratně mizí nejen spousta ptáků, ale i ostatních živočišných a rost-

linných druhů. 

 

Seiferos - dravci ve Slavkově 

Ve středu 10. 5. jsme strávili příjemné, zábavné a zároveň poučné dvě hodiny u slavkovského stadionu, 

kde společnost Seiferos pro naše žáky připravila přednášku o dravých ptácích spojenou s letovými ukáz-

kami některých z nich. Společnost Seiferos se zabývá aktivní ochranou dravých ptáků, zaměřuje se na 

osvětovou činnost a snaží se rozšiřovat znalosti o dravcích mezi laickou veřejnost, zejména mládež. Pro-

gram byl velmi zajímavý, děti měly možnost na vlastní oči zblízka spatřit několik desítek dravých ptáků a 

sov, z nichž některé z nich si mohli dokonce i pohladit. Dozvěděli se spoustu užitečných, někdy i překva-

pivých informací, ujasnili si, jak vypadá sokol a jak např. káně nebo orel, někteří s údivem zjistili, že 

existuje dravec, kterému chutná ovoce apod. Ti z žáků, kteří na závěr přednášky správně odpověděli na 

otázky o dravcích, si mohli sami vyzkoušet, jaké to je, když vám takový dravec přistane na ruce. 

 

Šachový turnaj 

Ve středu 10. 5. proběhl tradiční šachový turnaj na ZŠ Tyršova. Překvapivým vítězem se stala Růžena 

Tesáčková z 6. ročníku.   

 

Tvořivá dílnička ke Dni matek 

Druhou květnovou neděli slaví svátek všechny maminky. Na tuto událost se děti na prvním stupni připra-

vují a v hodinách estetické výchovy chystají různá překvapení.  Vyrábějí přání a dárečky, které pak ma-

minkám předávají. Letos si tak žáci vyzkoušeli různé výtvarné techniky např. malbu na keramiku, práci 

s barevným papírem a jiné.   

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

ŠKOLNÍ ROK: 2016 – 2017 

Strana 20 (celkem 28) 

Soutěž v přeskocích přes švihadlo 

V pátek  12. 5. 2017 proběhla na naší škole soutěž v přeskocích přes švihadlo. Soutěžilo se ve dvou kate-

goriích (dívky a chlapci) – 2. a 3. ročník. Žáci usilovali o největší počet dokončených přeskoků přes švi-

hadlo libovolným způsobem po dobu půl minuty. Výkony byly vskutku obdivuhodné. Nejlepší „skokani“ 

byli odměněni diplomem a sladkostí. 2. ročník kategorie dívky: 1. místo Maruška Moudrá, 2. místo Adél-

ka Pokorná, 3. místo Rozálka Maleňáková kategorie chlapci: 1. místo Ondra Slezák, 2. místo Matěj Polá-

ček, 3. místo Ríša Gach 3. ročník kategorie dívky: 1. místo Terka Šebečková, 2. místo Rozálka Závodná, 

3. místo Terka Šlaichrtová kategorie chlapci: 1. místo Jirka Menšík, 2. místo Peťa Odehnal, 3. místo Ar-

nošt Urban.  

 

Slavíčci z Tyršovky 

Pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní „Zazpívej, slavíčku“ je určena žákům ze všech ročníků základ-

ních škol a probíhá každoročně. Letos se konal již devětadvacátý ročník. Okrskové kolo proběhlo v DDM 

Slavkov 27. dubna a naši žáci se v něm umístili takto: I. kategorie 1. - 3. ročník: Tereza Vyšehradská - 2. 

místo, Rozálie Maleňáková - 3.místo II. kategorie 4. - 5. ročník: Markéta Moudrá - 1.místo, Ella Carroll - 

2.místo, Jolana Karkošková - 3.místo. Čestné uznání obdržely Soňa Kyselová a Anna Lysáčková III. ka-

tegorie 6. – 9. ročník: Agáta Andrlová - 2. místo, Alžběta Šujanová - 3. místo. Čestné uznání získali Sa-

muel Vinkler a Denisa Zittová. První tři z každé kategorie postoupili do okresního finále konaného v Bu-

čovicích 11. května. Naši školu zde reprezentovalo sedm dívek. Ve velké konkurenci zpěváků celého 

okresu Vyškov si vyzpívala Rozálie Maleňáková z 2. třídy vynikající třetí místo. 

 

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 problematice 

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.  

 

Pohár rozhlasu - obrovský úspěch 

18. květen 2017 se bezpochyby zapíše do historie naší školy díky fantastickému úspěchu mladších žákyň, 

které vyhrály okresní kolo prestižního atletického klání ve Vyškově. Poháru rozhlasu se letos účastnil 

rekordní počet základních škol. I přes obrovskou konkurenci se naše dívky dokázaly vždy probojovat na 

přední pozice a po součtu bodů ze všech atletických disciplín se umístily na nejvyšším stupni s celkovým 

ziskem 4 708 bodů. Postoupily tak do krajského kola v Břeclavi. Nejlepší výkony podaly Adéla Červin-

ková (1. místo ve skoku vysokém, 2. místo ve skoku do dálky) Tereza Urbanová (2. místo v běhu na 600 

m), Nela Navrátilová (5. místo v běhu na 60 m) a Karolína Hornová (5. místo v hodu míčkem). Také naši 

hoši se statečně prali ve všech disciplínách a do každého závodu dali maximum. Po konečném součtu 

bodů z jednotlivých disciplín (3 446) obsadili krásné 6. místo, což dokazuje, jak byla chlapecká kategorie 

našlapaná.  

 

Vybíjená - postup do finále 

V pondělí 22. 5. 2017 se na hřišti ZŠ Tyršova konalo rozřazovací kolo soutěže školní mládeže ve vybíje-

né „O putovní pohár DSO Ždánický les a Politaví“. Další dvě rozřazovací kola zajišťovala ještě ZŠ Ko-

menského ve Slavkově a ZŠ Křenovice. Z každého z těchto tří kol postoupila první dvě družstva do finá-

lového turnaje, který se bude konat v červnu 2017 v ZŠ Otnice. Naše družstvo, složené ze žáků 3. a 4. 

ročníku, se utkalo s družstvy ZŠ Velešovice, ZŠ Ždánice a ZŠ Otnice. Tým ZŠ Tyršova  na domácí půdě 

zvítězil  a spolu se ZŠ Otnice tedy  postoupilo do finálového kola.   

 

Výlet do ZOO Hodonín 

Konec školního roku je na prvním stupni spojen také s těšením na školní výlet. Letos žáci z 1. – 3. tříd 

zamířili do ZOO Hodonín. Tato zoologická zahrada není příliš velká, ale najdeme tu spoustu zajímavých 

a pro děti atraktivních zvířat. Nejvíce nadšené byly děti z expozice mořských ryb, kde obdivovaly žralo-

ka. Také výběh klokanů a lvů budil velké nadšení. Celou dobu nám také přálo počasí, takže se výlet velmi 

vydařil.  
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Divadelní představení Malý princ 

V pátek 19. 5. navštívili žáci prvních tří ročníků divadelní představení s názvem Malý princ.  Na motivy 

knihy spisovatele A. de Saint Exupéryho jsme viděli příběh Malého prince, který se v poušti setkává 

s pilotem havarovaného letadla. Společníka jim dělá také liška. Ti všichni dětem ukázali, že pravé přátel-

ství a ochrana těch, které máme rádi, je důležitější než bohatství, sláva a závislost. Velmi hezké a pro 

malé děti upravené zpracování  příběhu si pro nás nacvičili žáci ZCŠ Lerchova z Brna. Poděkování patří 

také Křesťanské MŠ Karolínka za zprostředkování a poskytnutí prostor.  

 

Pythagoriáda - okresní kolo 

Ve středu 17. května se konalo ve Vyškově okresní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“, kterého se 

zúčastnilo celkem 76 žáků z 15 škol. Reprezentanti naší školy se tentokrát neprosadili se na stupně vítězů, 

ale i tak se mezi ostatními soutěžícími neztratili. Mezi „šesťáky“ se skončila Alžběta Šujanová pátá a 

Robert Fiala desátý. V soutěži žáků sedmého ročníku obsadila Kateřina Klinkovská šesté místo a Šimon 

Chmela dosáhl na sedmé místo. V nejstarší kategorii byl Ondřej Válka devátý a Jakub Krejčíř desátý. 

 

Biologická olympiáda - krajské kolo 

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 proběhlo v Brně krajské kolo Biologické olympiády kategorie D. Z okresního kola 

postoupily Kateřina Klinkovská a Alžběta Šujanová. Děvčata vzorně reprezentovala naši školu, ale ve 

vyrovnané tabulce konečného pořadí na ně zůstalo 23. a 25. místo.  

 

Osmáci v Liko-su 

Zajímavou exkurzi absolvovali žáci z osmého ročníku ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna. V rámci vyučo-

vacího předmětu Člověk a svět práce – ekonomika a provoz domácnosti navštívili slavkovskou firmu 

Liko-s. Vedení firmy pro žáky připravilo prezentaci o historii firmy a přiblížilo jim význam hospodaření 

s financemi. Dále měli žáci možnost navštívit kancelářské prostory a výrobní halu firmy. K velmi zajíma-

vé části exkurze patřila návštěva unikátního objektu s přírodní tepelnou stabilizací LIKO – Noe. „LIKO-

Noe ukazuje, jak budou kancelářské budovy vypadat v budoucnosti. Spojuje interiér s exteriérem, moder-

ní materiály s přírodou. Odráží řemeslnou preciznost, technologickou vyspělost, funkčnost a smysl pro 

detail. Do segmentu montovaných objektů vnáší principy robustních budov starých časů a zároveň obno-

vitelnosti“. Exkurze byla pro žáky osmých ročníků velmi vhodným doplněním obsahu učiva. Vedení fir-

my Liko-s patří poděkování za vzorně připravenou akci. 

 

Nultý ročník 

Ve druhé polovině května proběhl na naší kole „Nultý ročník“, který má vždy velký ohlas u dětí i rodičů. 

Uskutečnily se 3 lekce. Každá lekce trvala 30 minut. Zúčastnilo se celkem 37 dětí, které byly rozděleny 

do čtyř 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. Každé dítě dostalo po ukončení všech tří lekcí tzv. „Osvědčení“ a sladkou odměnu.  

 

„Podané ruce“ ve 3. ročníku 

Žáci 3. ročníku se účastní ve dnech 6. a 21. června pěkného preventivního programu TY+JÁ=MY organi-

zovaného nadací Podané ruce. V rámci výuky předmětu Člověk a jeho svět pod vedením kvalifikované 

lektorky hrají hry, při kterých zjišťují, že s kamarádem jde plnění náročných a vtipných úkolů lépe. Dě-

tem se akce velmi líbí a je přínosným doplňkem výuky.  

 

B-Braun - výtvarná soutěž 

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže „Jak vykouzlit úsměv, aneb stáří patří 

k životu“. Děkujeme pracovníkům léčebny B-Braun za krásné ceny a pěkný program, který měli pro malé 

výtvarníky připravený. Oceněné děti si s rodiči, sourozenci, zaměstnanci a klienty B-Braunu užily odpo-

ledne plné dobrot a zábavy.  Blahopřejeme oceněným žákům za vzornou účast v soutěži: Marian Jandl (3. 
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A), Aneta Baštýřová a Monika Drápalová (6. A), Štěpánka Kocmanová (7. A), Gábina Floriánová (7. A) 

a Adéla Menšíková (7. B). 

 

Osmáci v Bludišti 

Žáci osmých ročníků si letos závěr školního roku zpestřili opravdu netradičně – zúčastnili se totiž natáče-

ní soutěžního pořadu Bludiště v České televizi Ostrava. Čtyřčlenné družstvo složené ze zástupců 8. A a 8. 

B za mohutného povzbuzování svých spolužáků plnilo vědomostní i sportovní úkoly, některé docela ná-

ročné. A přestože po velmi vyrovnaném souboji s týmem „Červených“ naši „Modří“ nezvítězili, všichni 

jsme si užili výbornou atmosféru ve studiu a zároveň jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o samot-

ném natáčení. Překvapilo nás například, že pořad, který v televizi trvá půl hodiny, se natáčí dlouhé čtyři 

hodiny nebo že na první pohled jednoduché záběry se musí opakovat třeba i pětkrát dokola, než je pan 

režisér spokojený. Pro všechny z nás to byl jistě nezapomenutelný zážitek a zároveň zajímavé zakončení 

školního roku. 

 

Finálový turnaj ve vybíjené 

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 proběhlo již dříve avizované finále ve vybíjené „O putovní pohár DSO Ždánický 

les a Politaví“. Do ZŠ Otnice přijelo pět družstev, která byla spolu s domácím týmem rozlosována do 

dvou skupin. Naše skupina zahrnovala ZŠ Otnice a ZŠ Bučovice 711, ve druhé skupině bojovali žáci ZŠ 

Komenského Slavkov, ZŠ Křenovice a ZŠ Šaratice. Suverénním se ukázal být domácí tým, který si 

nejdřív ve skupině poradil s oběma soupeři a potom ovládl i finále, ve kterém porazil žáky z Křenovic.    

Naši žáci zaznamenali postupně výhru s Bučovicemi a velmi těsnou prohru s Otnicemi. Poté se utkali o 

třetí místo se žáky ZŠ Komenského Slavkov v „oblíbeném derby“, ve kterém jsme nakonec byli šťastnější 

a získali jsme tak bronzový pohár a mnoho drobností pro každého člena družstva. Pátou příčku obsadili 

společně žáci ze ZŠ Bučovice 711 a ZŠ Šaratice.     

 

Dopravní výchova 

V úterý 13. 6. navštívili žáci 4. třídy dětské dopravní hřiště ve Vyškově. Děti si nejdříve  zopakovaly své 

znalosti ohledně správného vybavení jízdního kola, dále pravidla pro bezpečnou jízdu na kole a základní 

pravidla silničního provozu. Poté jedna polovina psala dopravní testy, druhá polovina vyrazila do terénu 

na kolo zkoušet křižovatky v praktické jízdě. Po asi hodině se žáci vyměnili.  Všichni zúčastnění zkušeb-

ními testy prošli se ctí a získali tak průkaz malého cyklisty. Od slavkovského MÚ - odboru dopravy, jenž 

finančně zajistil i autobusovou dopravu dětí na dopravní hřiště a zpět, dostali drobný dárek.  

 

Branný den 

V úterý 20. června se uskutečnil v ZŠ Tyršova branný den. Akce se zúčastnili všichni žáci druhého stup-

ně, kromě deváťáků, pro které každoročně pořádáme týden pohybových aktivit. Na čtyřkilometrovém 

okruhu pro ně bylo připraveno pět stanovišť, na kterých si postupně vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, 

zdolávání lanové překážky, řešení topografických úloh, hod granátem na cíl a základy první pomoci. Pl-

nění jednotlivých úkolů učitelé bodovali. Nejvyššího bodového součtu dosáhla třída VIII. B, před VII. A 

a VI. A. Vítězná třída bude odměněna jednodenním zájezdem do brněnského VIDA centra v příštím škol-

ním roce. 

 

Týden pohybových aktivit se vydařil 

Týden pohybových aktivit učený pro žáky devátých ročníků Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna 

je realizován v rámci dlouhodobého školního projektu "Rovná záda" a v rámci výuky tělesné výchovy 

vždy na konci školního roku. Letošním deváťákům přálo krásné letní počasí, takže všechny naplánované 

aktivity se opravdu vydařily.  Během jednoho dopoledne si žáci vyzkoušeli základní prvky golfu. Další 

den plavali a hráli plážový volejbal na místním koupališti a poslední společné chvilky v rámci vyučování 

prožili při turistické vycházce do Vážan. Podle slov deváťáků se jim nejvíce líbilo dopoledne na koupališ-

ti a rozhodně přejí takto strávené poslední chvíle na škole i dalším devátým ročníkům. Škola by na tomto 

místě chtěla poděkovat vedení společnosti Austerlitz Golf Resort a instruktorovi Honzu Jakoubkovi za 

vstřícnost, ochotu a umožnění lekcí golfu pro žáky ZŠ Tyršova v rámci výuky tělesné výchovy. 
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Technika pro radost 

Ve společenském sále v Křenovicích proběhla ve čtvrtek 22. června pod záštitou Místního akčního plánu 

rozvoje vzdělávání polytechnická soutěž Technika pro radost pro žáky 7. ročníku základních škol. Osm 

dvoučlenných družstev si postupně poměřilo síly ve čtyřech dovednostních disciplínách. Nejdříve se pus-

tili žáci do skládání nákladního automobilu ze stavebnice Merkur. Druhou disciplínou bylo sestrojení 

dřevěného modelu středověkého katapultu podle technického návodu. Poté proběhla zkouška jeho funkč-

nosti. Další úkolem, který stál před soutěžícími, bylo sestavit elektrický obvod a pomocí něho odvysílat 

signál morseovkou. Ve čtvrté disciplíně sestrojovali žáci opět podle technického výkresu kovový závěs na 

potrubí. Pro zpestření byla zařazena soutěž jednotlivců na čas ve skládání makety pistolí, které pořadate-

lům zapůjčili učitelé z Integrované střední školy v Sokolnicích. Žáci naší školy dosáhli výborných vý-

sledků. V soutěži dvojic zvítězili Dominik Jopek a Jakub Šidlík a na třetím místě skončily Adéla Ho-

ráčková a Tereza Urbanová. V individuální soutěži ve skládání repliky pistole na čas byla ze všech 

nejrychlejší Pavlína Plotěná. Všem reprezentantům patří dík za předvedené výkony. Je potěšující, že 

máme v naší škole žáky, kteří jsou schopni se orientovat v technické dokumentaci a jimž není cizí manu-

ální práce se dřevem a kovem.   

 

Slavnostní ukončení školního roku. 

V pátek 23. 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. Ti budou 

ovšem ještě týden připravovat prostory pro spojení původní budovy s novou přístavbou. Pro žáky devá-

tých ročníků byl tento den o to významnější, že si převzali svá poslední vysvědčení na základní 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 - člen RM pan Bc. Libor Eliáš a členka školské 

rady 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 a úspěchů.   

 

 
 
VÝPIS ÚČASTI ŽÁKŮ V OKRESNÍCH A KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH  
 

 
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE  
 
Hoši 
 
Okresní kolo v přespolním běhu  6. místo (kategorie starší žáci) – soutěž družstev  

 

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

 

Okresní kolo v šachu  Ondřej Válka (VIII.B), Artur Duhanský, Jakub Šimoník,  

  Jan Strmiska (IX.B), Ondřej Mlčoch a Martin Machorek (IX.A)  

 

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

 

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

 

Okrskové kolo McDonald´s CUP   5. místo (kategorie A) 

 

Okresní kolo v lehké atletice   6. místo družstvo mladších žáků 

(Pohár rozhlasu)    4. místo mladší žáci – štafeta 4x60 m 

      4. místo Šimon Chmela (VII.A) – skok vysoký 
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Rozřazovací kolo turnaje ve vybíjené 1. místo (kategorie 3. – 4. tř.) 

O pohár DSO Ždánický les a Politaví 

    

Finálové kolo turnaje ve vybíjené  3. místo (kategorie 3. – 4. tř.) 

O pohár DSO Ždánický les a Politaví  

     

 

Dívky 

 

Okresní kolo v přespolním běhu  4. místo (kategorie starší žákyně) – soutěž družstev  

  1. místo (kategorie starší žákyně) – Zdislava Nováková 

 

Okresní soutěž ve volejbalu   3. místo (IV. kategorie) 

 

Rozřazovací kolo turnaje ve vybíjené  1. místo (kategorie 3. – 4. tř.) 

O pohár DSO Ždánický les a Politaví 

    

Finálové kolo turnaje ve vybíjené  3. místo (kategorie 3. – 4. tř.) 

O pohár DSO Ždánický les a Politaví    

 

Okresní kolo v lehké atletice   1. místo družstvo mladších žákyň  

(Pohár rozhlasu)    1. místo Adéla Červinková (VI.B) – skok vysoký 

      2. místo Adéla Červinková (VI.B) – skok daleký 

      2. místo Tereza Urbanová (VII.A) – běh na 600 m 

      3. místo Adéla Žáková (VIII.A) – běh na 60 m 

      3. místo Barbora Šujanová (VIII.B) – vrh koulí 

5. místo Nela Navrátilová (VI.B) – běh na 60 m 

5. místo Tereza Zmrzlá (VIII.B) – skok vysoký 

  5. místo Karolína Hornová (VI.A) – hod míčkem 

6. místo mladší žákyně – štafeta 4x60 m 

 

 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE 

 

Okresní kolo Dějepisné olympiády   4. místo Marek Navrátil (IX.A) 

       5. místo Ondřej Mlčoch (IX.A) 

 

Okresní kolo Matematické olympiády    2. místo Martin Sedlák (VIII.B) 

       4. místo Adéla Červinková (IX.A) 

 

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce   3. místo Adéla Červinková (IX.A) 

   

 

Okresní kolo Biologické olympiády   3. místo Alžběta Šujanová (VI.A) 

       4. místo Kateřina Klinkovská (VII.A) 

       6. místo Adam Janek (VII.B) 

             

Okresní kolo Pythagoriády    5. místo Alžběta Šujanová (VI.A) 

       6. místo Kateřina Klinkovská (VII.B)   

  

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce  Adéla Červinková (IX.A) 
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Krajské kolo soutěže Prezentiáda   1. místo Sára Procházková, Barbora Šujanová,  

           Martin Sedlák (všichni VIII.B) 

       účast Ondřej Válka, Adam Janek, Jan Sáček,  

                  (všichni VIII.B) 

       účast Ondřej Zrotál, Marek Košut (oba VIII.B), 

                 Tomáš Jochman (VIII.A) 

účast Aneta Jeřábková, Tereza Leová 

         (obě VIII.A)                 

 

Krajské kolo Biologické olympiády   Alžběta Šujanová (VI.A) 

       Kateřina Klinkovská (VII.A) 

 

Krajské kolo Dějepisné olympiády   Marek Navrátil (IX.A) 

 

 

 

SPOLEČENSKÉ SOUTĚŽE 

 

Soutěž dětských recitátorů – okresní kolo  1. místo Markéta Moudrá (V.A)   

       3. místo Vít Kudla (IV.A) 

       4. místo Zdislava Nováková (IX.A) 

 

Pěvecká soutěž „Zazpívej slavíčku“   1. místo Markéta Moudrá (V. A) 

okrskové kolo      2. místo Tereza Vyšehradská (II.A) 

       2. místo Ella Carroll (IV.A) 

       2. místo Agáta Andrlová (VIII.B) 

       3. místo Rozálie Maleňáková (II.A) 

       3. místo Jolana Karkošková (IV.A) 

3. místo Alžběta Šujanová (VI.A) 

  Čestné uznání Samuel Vinkler (VI.A) 

Čestné uznání Denisa Zittová (VIII.B) 

Čestné uznání Anna Lysáčková (VII.B) 

Čestné uznání Soňa Kyselová (IV.A) 

 

 

Literární soutěž „ Slavkovské memento“  3. místo Linda Červinková (VIII.A) 

Čestné uznání Sára Procházková (VIII.B) 

Čestné uznání Jana Hrabovská (VIII.A) 

 

Výtvarná soutěž „ Jak vykouzlit úsměv,   Čestné uznání Gabriela Floriánová (VII.A) 

aneb stáří patří k životu“    Čestné uznání Marián Jandl (III.A) 

Čestné uznání Adéla Menšíková (VII.B) 

Čestné uznání Štěpánka Kocmanová (VII.A) 

 

Literární soutěž „Tajemství slavkovského  4. místo Tereza Holoubková (IX.B) 

zámku“          Milan Kučera (IX.B) 

 

Soutěž dětských recitátorů – krajské kolo  Markéta Moudrá (V.A) 

 

Technická soutěž „Technika pro radost“   1. místo Dominik Jopek(VII.A), Jakub Šidlík (VII.B) 

       1. místo Pavlína Plotěná (VII.B) – individuální soutěž 

3. místo Adéla Horáčková, Tereza Urbanová  

                         (obě VII.A) 
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Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

V prvním únorovém týdnu proběhla v naší škole inspekční činnost prováděná ČŠI zaměřená na výuku 

cizích jazyků. Inspektoři vyjádřili spokojenost s úrovní výuky cizích jazyků a kromě pochvalného hodno-

cení doplnili i několik upozornění směřujících k dalšímu zvyšování kvality. Žádná písemná doporučení 

ani výzva k přijetí opatření nebyla vydána.   

 

 

Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy – finanční rok 2016 

 

PŘÍJMY 

 

Prostředky krajského úřadu 12.406.634,65 

Prostředky zřizovatele    1.600.000,00 

Účelové prostředky od zřizovatele               0,00 

Vlastní příjmy získané - z doplňkové činnosti 253.060,00 

 vlastní příjmy + úroky     4.790,39 

Použití rezervního fondu 153.481,00 

Použití FRIM            0,00 

Dar od sponzora (KPŠ)            0,00 

 

Celkem:  14.417.966,04 

 

VÝDAJE 

 

Prostředky Krajského úřadu Brno 12.406.634,65 

Prostředky zřizovatele   1.582.250,50 

Účelové dotace            0,00 

Rezervní fond + FRIM      153.481,00 

Doplňková činnost 131.284,00 

Dar finanční            0,00 

Návratná půjčka            0,00 

 

 

Celkem:                                                                                                                                    14.120.169,15 

 

 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    297.796,89 
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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 atd.) naše škola přímo nevyužívala. Učitelé se zaměřili na vzdělávání v rámci DVPP, případně pro-

jektů, na kterých naše škola participuje.  

 

Část XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z ci-

zích zdrojů 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Ředitel školy podal žádost o dotaci poskytovanou ve výzvě č. 22 v rámci OP VVV. Rozhodnutí o poskyt-

nutí dotace bylo doručeno a projekt bude realizován od 1. 9. 2017.  

 

Část XIV. 

Údaje o spolupráci s dalšími subjekty 

 

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

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

k rodičům. 

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

jekt „Rovná záda“.  

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

S úspěchem se setkala spolupráce s muzeem 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. S touto společností 

byla rozšířena spolupráce na akce zaměřené na seniory (viz akce). 

Velmi dobrá spolupráce je se zřizovatelem, kterým je Město Slavkov u Brna. 
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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. 2017    Mgr. Jiří Půček, ředitel školy 

 

 

 


