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Část I. 

 

Základní údaje o škole 

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

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

Právní forma:  Příspěvková organizace 

IZO:   102807485 

IČ:   46270949 

Ředitel školy:              Mgr. Jiří Půček  

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

Internet:  http://www.zsslavkov.cz 

 

Zřizovatel:   Město Slavkov u Brna 

Adresa zřizovatele: Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna, 684 01 

Telefon, fax, e-mail: 544 121 101,  starosta@meuslavkov.cz 

Internet:  http://www.slavkov.cz 

 

Školní rok 

2013/2014 

Počet tříd 
Celkový 

počet žáků 

Počet žáků  

na jednu třídu 
celkem z toho 

spec. vyrovnávacích 

1. stupeň 6 0 0        157 26,16 

2. stupeň 7 0 0        147                  21,00 

Celkem 13 0 0 304                  23,38 

 

Pozn. Jedna žákyně studovala podle §38 v zahraničí.  

Jeden žák se v průběhu roku odstěhoval (původně byl celkový počet žáků 305) 

 

 

Školská rada byla zřízena dle §167, odst. 1 a 2 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, dne 21. 2. 2005 

RM Slavkov u Brna na její 44. schůzi. Školská rada má devět členů.   

 

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

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

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

Setkávají se na schůzkách čtyřikrát ročně. 

 

MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 

Učebny  19 

Z toho odborné pracovny speciální (nejsou kme-

novou učebnou třídy) 

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

tělocvična a laboratoř) 

Okolí školy Víceúčelové hřiště, školní pozemek, ekologický 

koutek – učebna v přírodě 

Vybavení učebními pomůckami, učebnicemi a 

audiovizuální a výpočetní technikou 

Škola je vybavena vhodnými moderními pomůc-

kami a průběžně modernizována. 

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

Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy  

ZVOLENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

Název zvoleného vzdělávacího programu Zkráceně V ročníku 

Školní vzdělávací program pro základní školy 2013 ŠVP ZV 2013 1. - 8. 

Školní vzdělávací program pro základní školy 2012 ŠVP ZV 2012 9. 

 

 

Část III 

Údaje o pracovnících školy 

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

 

Celkový počet pedagogických pracovníků (včetně asistentů pedagoga) 23 / 20*) 

  
*) fyzický počet / přepočtený počet     
 Pozn. Z celkového počtu byli dva asistenti pedagoga ve druhé a čtvrté třídě. 

 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ UČITELŮ 

 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 1 2 

35-50 let 3 11 

nad 50 let 0 4 

Pracující důchodci  0 0 

Celkem 4 17   

Mateřská, rodičovská dovolená  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 5. 2. 2014 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 dvou prvních tříd naší školy bylo přijato celkem 42 žáků. 

 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

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

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

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

nastoupí na gymnázium osmileté.  

 

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ UKONČILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU 

 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 35 

nižší ročník 4 

Celkem 39 

 

 

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.          28 28 27 0 1 0 0 0 

3.  31 31 28 0 2 0 0 0 

4. 31 19 22 12 9 0 0 0 
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5. 37 32 27 5 10 0 0 0 

Celkem za I. stupeň          157 140 134 17 22 0 0 0 

6. 34 18 22 16 12 0 0 0 

7. 32 10 9 21 23 1 0 0 

8. 47 15 19 30 27 2 1 1 

9. 35 15 12 17 23 3 0 0 

Celkem za II. stupeň 148 58 62 84 85 6 1 1 

Celkem za školu 305 198 196 101 107 6 1 1 
V průběhu 3. ročníku se jeden žák odstěhoval – celkový počet žáků na konci roku 304. 

 

SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ  

 

Stupeň chování Počet 

 I. II. 

2 0 2 

3 0 1 

 

ABSENCE 

 

 I. II. 

Celkový počet omluvených hodin ve škole  11392 15535 

Celkový počet neomluvených hodin ve škole  18 359 

Průměrný počet omluvených hodin na jednoho žáka 37,35 51,1 

Průměrný počet neomluvených hodin na jednoho žáka 0,06 1,18 

 

 

Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

HODNOCENÍ MPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 

Předcházet problémům je vždy jednodušší než je potom složitě řešit. Hlavním cílem MPP na naší škole je 

tedy prevence v těchto oblastech  

 drogové závislosti, alkoholismus a kouření 

 kriminalita a delikvence 

 šikana, vandalismus a jiné formy násilného chování 

 záškoláctví 

 xenofobie, rasismus, intolerance 
 virtuální drogy (počítače, televize), gamblerství 

Naše škola si zakládá na vytváření atmosféry vzájemné důvěry mezi žáky a pracovníky školy. Žáci vědí, 

na koho se mohou obrátit o pomoc, a se svými vyučujícími často řeší i svoji složitou rodinnou situaci. 

Zároveň máme ovšem na paměti nutnost maximální spolupráce s rodiči žáků, neboť pouze v souladu s 

nimi bude naše snažení úspěšné. 
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Během celého školního roku se škola snažila vytvořit žákům takové podmínky, aby zvyšovala jejich 

odolnost vůči sociálně - patologickým jevům, podporovala jejich zdraví a zájem o zdravý životní styl a 

nabízela hodnotné volnočasové aktivity. V rámci výuky připadl hlavní úkol v této oblasti učitelům před-

mětů Výchovy k občanství, Přírodopisu a Tělesné výchovy v úzké spolupráci s vedením školy, ostatními 

vyučujícími a výchovnými poradci.  

Velká pozornost se i letos věnovala nebezpečí návykových látek. Užívání legálních drog je všeobecně 

závažný celospolečenský problém. Líbivá reklama na tabákové výrobky, snadná dostupnost cigaret a 

převládající názor mezi mládeží, že s cigaretou v ruce jsou „in“, to jsou aspekty vedoucí k pravidelnému 

kouření čím dál mladších dětí. Škola se pak často stává terčem kritiky ze strany veřejnosti. Málokdo chá-

pe, že záleží především na celkové úrovni rodiny žáka, na tom, jaký hodnotový systém je v rodině nasta-

ven. 

Potěšitelné je, že naše škola v uplynulém školním roce neřešila ani jeden případ kouření v budově školy 

či v její bezprostřední blízkosti.  

V průběhu roku, tak jak to vyžadovala situace, se řešily případy nevhodného chování či jednání žáků. 

Všechny vážnější přestupky byly ihned řešeny s třídními učiteli, vedením školy, výchovnou poradkyní, 

rodiči a nejzávažnější z nich i s pracovníky PPP a OSPOD. 

 

 

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Datum Jméno Místo Školení 
26.8.2013 všichni zaměstnanci Slavkov u Brna Školení BOZP a PO  

30.9.2013 Mgr. Zdeněk Vičar Brno Atletika na ZŠ a SŠ 

9.4. – 30.9.2013  Mgr. Věra Křivánková Praha Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+ 

9.10.2013 Mgr. Michaela Roučková Brno Dyslexia – A Problem or a Gift? 

10.10.2013 Mgr. Hana Petrová Brno Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti na 
1. stupni ZŠ 

15.10.2013 Marta Lažková Brno Vhodné přístupy k dětem s SPU z pozice asisten-
ta pedagoga 

15.10.2013 Mgr. Svatava Mazurová Brno Angličtina pro 2. stupeň ZŠ 

22.10.2013 Mgr. Katka Nosková Brno Dysortografie- specifická vývojová porucha učení 

22.10.2013 Mgr. Monika Odehnalová Brno Dysortografie- specifická vývojová porucha učení 

22.10.2013 Mgr. Šárka Valnohová Brno Dysortografie- specifická vývojová porucha učení 

22.10.2013 Mgr. Zdeněk Vičar Brno Finanční gramotnost s využitím kancelářského 
SW II 

23.10.2013 Mgr. Lenka Půčková Brno Moderní trendy rozvoje chemie 

4.11.2013 Mgr. Věra Dobešová Brno Dějiny Československa 1945 - 1990 

4.11.2013 Mgr. Hana Charvátová Brno Vyrovnávací cvičení pro lehké pohybové a zdra-
votní oslabení 

8.11.2013 Mgr. Radoslava Pflimpflová Brno Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. 
ročníku ZŠ 

11.11.2013 Mgr. Nicol Stavělová Zlín Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potře-
bami 

2.12.2013 Mgr. Ivana Majárková Brno Mezipředmětové vztahy 

10.12.2013 Václav Tršo Brno Kompetence asistenta pedagoga v ZŠ a SŠ 

20.1.2014 Mgr. Jiří Půček Brno Nový občanský zákoník a jeho dopad do školství 

20.1.2014 Marta Lažková Brno Asistent pedagoga u dítěte s SPCH – ADHD, ADD 

5.3.2014 Michael Korbička Brno Zeměpis s využitím internetu 
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7.3.2014 Olga Opatřilová Brno Competitions and Games in English Lessons 

18.3.2014 Michaela Roučková Brno Teaching English: Primary Achools – II. 

21.3.2014 Zdeněk Vičar Brno iSET – modul školního testování 

21.3.2014 Světlana Filipová Brno iSET – modul školního testování 

8.4.2014 Světlana Filipová Brno Digitální fotoherbář – využití digitální fotografie 
ve výuce 

8.4.2014 Petra Pitronová Brno Československo a naše země ve 20. století 

9.4.2014 Petr Jeřábek Brno Měření neviditelného – jak měříme částice v 
mikrosvětě 

25.4.2014 Jiří Půček Brno Spisová služba ve školách a ŠZ 

15.5.2014 Věra Dobešová Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

15.5.2014 Věra Křivánková Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

15.5.2014 Ivana Majárková Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

15.5.2014 Katka Nosková Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

15.5.2014 Monika Odehnalová Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

15.5.2014 Hana Petrová Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

15.5.2014 Radoslava Pflimpflová Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

15.5.2014 Jiří Půček Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

15.5.2014 Lenkla Půčková Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

15.5.2014 Michaela Roučková Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

15.5.2014 Nicol Stavělová Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

15.5.2014 Šárka Valnohová Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

15.5.2014 Zdeněk Vičar Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

15.5.2014 Olga Opatřilová Slavkov u Brna Pedagog mezi paragrafy 

23.5.2014 Jiří Půček Brno Základy finanční gramotnosti 

 

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

 

 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

 

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

 

Okresní kolo v přespolním běhu  2. místo (kategorie H3) – Jakub Leitner (VII.A) 1. místo 

           František Červinka (VII.A) 5. místo 

     9. místo (kategorie H4)  

 

Okresní kolo ve futsalu   6. místo (IV. kategorie) 

 

Okresní kolo v lehké atletice  3. místo Jakub Cagášek (VII.A)  

(Pohár rozhlasu)   4. místo Jan Kyselka (IX.A), Petr Daniel (IX.B) 

 

Okresní kolo atletického trojboje 2. místo  kategoie 4. a 5. tř.) – Tomáš Jochman (V.A) 1. místo 

                                Jan Barák (V.A) 3. místo 
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Okresní kolo v přespolním běhu  9. místo (kategorie D3)  

     6. místo (kategorie D4) Veronika Andrlová (IX.B) 4. místo 

 

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

 

Okresní kolo v lehké atletice  3. místo Petra Korábová (VII.A)  

(Pohár rozhlasu)      

 

 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE 

 

Okresní kolo Dějepisné olympiády  4. místo Hana Mlčochová (IX.A) 

 

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 5. místo Hana Mlčochová (IX.A) 

      8. místo Hana Kučerová (VIII.A) 

 

Okresní kolo Matematické olympiády   3. místo Petr Otépka (IX.A) 

      5. místo Adéla Červinková (VI.A) 

      5. místo Kateřina Pflimpflová (VII.A) 

      6. místo Veronika Klinkovská (VII.A) 

      7. místo Ivana Macháčková (VI.A) 

 

Okresní kolo Biologické olympiády  1. místo Veronika Klinkovská (VII.A) 

      2. místo Hana Mlčochová (IX.A) 

      3. místo Ondřej Mlčoch (VI.A) 

      6. místo Kateřina Pflimpflová (VII.A)   

    

Okresní kolo Pythagoriády   2. místo Markéta Krejčířová (VIII.B) 

      3. místo Jiří Hrabovský (VI.A)    

      6. místo Hana Kučerová (VIII.A)  

 

Krajské kolo Matematické olympiády  10. místo Petr Otépka (IX.A) 

        

 

Krajské kolo Biologické olympiády  3. místo Veronika Klinkovská (VII.A) 

      7. místo Hana Mlčochová (IX.A) 

 

Krajské kolo Logické olympiády  10. místo Veronika Klinkovská (VII.A) 

 

 

 

SPOLEČENSKÉ SOUTĚŽE 

 

Mezinárodní výtvarná soutěž    6. místo Petr Otépka (IX.A) 

„Pod modrou oblohou“ 

 

Literární soutěž „ Slavkovské memento“ Čestné uznání ZŠ Tyršova 

 

Výtvarná soutěž „Voda v mém životě“  1. místo Martin Sedlák, Ondřej Válka,  

           David Zoubek (všichni V.B) 
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Pěvecká soutěž „Zazpívej slavíčku“  1. místo Gabriela Floriánová (IV. tř.) 

      2. místo Agáta Andrlová (V.B) 

      2. místo Kateřina Jiráková (II.tř.) 

      2. místo Michaela Bučková (VIII.B) 

      3. místo Růžena Tesáčková (III.tř.) 

      3. místo Marie Vostřelová (VIII.A) 

3. místo Denisa Zittová (V.B) 

 Čestné uznání   Kateřina Jochmanová (VIII.B) 

   Adéla Žáková (V.A) 

 

 

AKCE ŠKOLY 

BĚH NADĚJE 

Ve čtvrtek 5. září se v krásném prostředí slavkovského zámeckého parku konal další ročník Běhu naděje, 

jehož pořadatelem byla ZŠ Tyršova. Jde o sportovně společenskou humanitární akci volně navazující na 

Běh Terryho Foxe. Jejím hlavním cílem je získat z dobrovolných příspěvků účastníků finanční prostředky 

na výzkum rakoviny a zároveň při pohybu na čerstvém vzduchu udělat alespoň něco málo pro své zdraví. 

Letošního Běhu naděje se ve Slavkově zúčastnili hlavně žáci zdejších základních škol. Účastníci se nejpr-

ve řádně zaregistrovali a poté už se mohlo startovat. Někteří Účastníci poctivě běželi, jiní si udělali pěk-

nou procházku parkem. Při této akci totiž dvojnásob platí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Všich-

ni byli nakonec odměněni malým občerstvením a diplomem. Doufáme, že i příští ročník Běhu naděje 

proběhne stejně úspěšně a že i počasí bude této akci přát stejně jako loni a letos. Na závěr patří velký dík 

hlavnímu organizátorovi ing. Milanu Florianovi. 

EXKURZE DO BRNA 

Žáci 9. ročníků školní rok letos začali netradičně – výjezdem do Brna, kde navštívili unikátní výstavu 

Karel a Josef Čapkové, která probíhá už od června v kulturním centru Semilasso. Výstava představuje 

tvorbu obou bratrů, jejich osudy a životní postoje. Ke zhlédnutí je zde řada dobových dokumentů, auten-

tických fotografií i obrazů. Návštěvníci si mohou prohlédnout pracovnu Karla Čapka nebo divadelní šat-

nu jeho manželky Olgy Scheinpflugové a mnoho jiných zajímavostí. Nechybí ani projekce známých po-

hádek Karla Čapka. Protože o výstavu je mezi školami velký zájem, byli jsme objednáni až na 13. hodinu. 

Dopoledne jsme tedy strávili v Technickém muzeu, kde jsme navštívili výstavu Vynálezci a vynálezy, 

která představuje známé i opomíjené vynálezce a objevitele a jejíž součástí jsou také pracovní listy pro 

žáky. Zbytek času jsme strávili v technické herně, kde se návštěvníci mohou zábavnou formou seznámit 

s různými fyzikálními zákony. 

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY 

V pondělí 23. 9. si žáci 1. až 3. ročníku zpestřili výuku návštěvou výstavy ovoce a zeleniny, kterou uspo-

řádal Svaz zahrádkářů ve Společenském domě Bonapart. K vidění byly opravdu ty nejlepší kousky z na-

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

avšak nejvíce se dětem líbily vyřezané kytky z ovoce a zvířátka vyrobená z přírodnin. Také povídání o 

včelkách bylo pro děti velkým zážitkem. Výstava se dětem moc líbila a už se těší na příští rok. 

PÁŤÁCI V PLANETÁRIU. 

Ve středu 25. 9. 2013 se žáci pátých ročníků zúčastnili vzdělávacího pořadu Příběh Sluneční soustavy. 

Akce se konala v brněnském planetáriu v sále exploratoria, který nabízí možnost unikátní procházky 

vesmírem. Pomoci moderní techniky a nejrůznějších exponátů se žáci dozvěděli a také si vyzkoušeli jak 

vytvořit vodní tornádo, kolik by vážili na jiné planetě, jak dochází k zatmění Měsíce  a mnoho dalších 

zajímavostí. Celý program se všem líbil a těšíme se na příští návštěvu. 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/beh-nadeje1/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/exkurze-do-brna/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/vystava-ovoce-a-zeleniny/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/pataci-v-planetariu-/
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ÚSPĚCH NA PŘESPOLNÍM BĚHU 

První soutěží školního roku pořádanou Asociací školních sportovních klubů bylo okresní kolo v přespol-

ním běhu. Je to jeden z nejpočetněji zastoupených závodů základních škol. V kategorii mladších hochů 

Základní škola Tyršova ve Slavkově u Brna dosáhla velmi pěkného výsledku. Družstvo ve složení Leitner 

Jakub, Červinka František, Brokeš Tomáš, Mlčoch Ondřej, Hrabovský Jiří skončilo velmi těsným výsled-

kem na druhém místě. Nejlepší výkon podal Jakub Leitner za sedmého ročníku, který doběhl s velkým 

náskokem jako první. Z našich dívek byla nejrychlejší Veronika Andrlová z devátého ročníku. V katego-

rii starších dívek doběhla jako čtvrtá. Všem zúčastněným patří poděkování za příkladnou reprezentaci 

školy s přáním dalších sportovních úspěchů.  

MINIKOPANÁ V BUČOVICÍCH – OPĚT POSTUP 

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

hráčů: Vojtěch Laštůvka, Petr Procházka, Petr Daniel, Lukáš Přibyl, Roman Fuksa, Jakub Kovařík a Kris-

tián Hrouz. Kluci podali výborný kolektivní výkon. Hráčům se dařilo dobře kombinovat i střílet branky. 

Navíc výborně zachytal gólman Petr Daniel. Petr Procházka a Lukáš Přibyl obsadili první dvě místa v 

tabulce střelců. Výsledky ve skupině: ZŠ Tyršova - ZŠ Šaratice 15:0 a ZŠ Tyršova - ZŠ 711Bučovice 4:0. 

O postup do okresního kola pak vyhráli s týmem ZŠ Otnice 4:2. Děkujeme klukům za reprezentaci a bla-

hopřejeme k úspěchu. 

KVALIFIKAČNÍ KOLO TURNAJE V KOPANÉ COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR 

Kvalifikační kolo sehráli naši fotbalisté ve čtvrtek 3. 10. dopoledne na hřišti v Rousínově. Po remíze a 

vítězství si zajistili první místo ve skupině a postup do dalšího kola turnaje. Výsledky: ZŠ Tyršova - ZŠ 

Komenského 7:0 (branky vstřelili Procházka 5, Laštůvka, Hrouz) ZŠ Tyršova - ZŠ Rousínov 1:1 (branku 

vstřelil Leitner). Reprezentovali: Petr Daniel, Jakub Cagášek, Vojtěch Laštůvka, Jakub Kovařík, Denis 

Poč, Jakub Leitner, Lukáš Přibyl, Kristián Hrouz, Roman Fuksa, Petr Procházka, Dominik Dembický, 

David Ostřížek. 

ČTVRŤÁCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI 

Ve čtvrtek 3. října děti čtvrté třídy navštívily dopravní hřiště ve Vyškově, aby si prakticky vyzkoušely 

svoje nově nabyté vědomosti z dopravní výchovy. Nejprve prošly teoretickou částí, kde si zopakovaly 

důležité dopravní značky a pravidla, které děti musí znát jako cyklisté a chodci. Po absolvování testu 

nasedly na kola a procvičily si jízdu v křižovatkách řízených semafory s dodržováním zásad nutných pro 

bezpečný pohyb na silnici. Navíc děti čekala i jízda zručnosti. Celým programem prostupovala dopravní 

soutěž, kterou pro malé cyklisty zajistil Odbor dopravy MÚ ve Slavkově. 

TURNAJ V PIŠKVORKÁCH 

Každý rok se na naší škole pořádá v rámci cyklu soutěží v logických hrách turnaj v piškvorkách. V kate-

gorii žáků 8. a 9. ročníku se do školního přeboru v této oblíbené hře přihlásilo 24 žáků. Letos poprvé sou-

těžící nebojovali jen o přeborníka školy a drobné věcné ceny zakoupené z prostředku KPŠ, ale také o 

postupová místa do oblastního kola, které se uskuteční 11. listopadu ve Vyškově. Po těžkých a urputných 

bojích v základních skupinách si ve finálovém turnaji vybojovalo právo reprezentovat naši školu těchto 

šest nejlepších hráčů: 1. Adriana Baštýřová 9.A, 2. Matouš Jurajda 9.B, 3. Hana Kučerová 8.A, 4. Domi-

nik Odrazil 9.A, 5. Tomáš Kučera 9.B a 6. Anežka Šujanová 8.B. 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž 

řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samo-

statného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, 

protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logické-

ho uvažování. Celkem se v kategorii A (první stupeň ZŠ) do soutěže zapojilo 9042 řešitelů, z toho v na-

šem kraji 1225. Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do sou-

těže zapojilo 15514 řešitelů, z toho v našem kraji 2319. Ze školy se soutěže zúčastnilo 62 žáků. Do kraj-

ského kola se kvalifikovaly sestry Klinkovské, ale řada dalších zůstala těsně před branami krajského kola. 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/uspech-na-prespolnim-behu/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/minikopana-v-bucovicich-opet-postup/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/kvalifikacni-kolo-turnaje-v-kopane-coca-cola-skolsky-pohar/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/ctvrtaci-na-dopravnim-hristi/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/turnaj-v-piskvorkach/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/logicka-olympiada/
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VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL 

V úterý 22. 10. 2013 navštívili v doprovodu svých učitelů žáci osmých a devátých tříd akci Veletrh střed-

ních škol. Tentokrát nemuseli nikam daleko, protože pořadatelem byla sousední budova ISŠ Slavkov u 

Brna. Tam se mohli žáci, ale i rodiče dozvědět více o případném pokračování studia na střední škole. 

Bohužel zájem některých žáků nebyl nijak výrazný. Obrovská možnost k získání informací se tak někte-

rým jedincům změnila na zdravotní procházku v budově střední školy. 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 

Dne 16. 10. 2013 se v ZŠ Tyršova proběhla celostátní soutěž Přírodovědný klokan. Cílem organizátorů je 

oživit zájem o přírodovědné a technické obory u žáků základních a středních škol. V naší škole se soutěže 

v kategorii Kadet zúčastnilo 75 žáků z osmého a devátého ročníku. Po dobu 40 minut bojovali s 24 otáz-

kami, přičemž při správné odpovědi dostali příslušný počet bodů, ale při odpovědi špatné jeden bod ztrati-

li. Nejlepšími řešiteli se stali Vostřelová Marie s 76 body (VIII.A), Krejčířová Markéta s 85 body (VIII.B) 

a Mlčochová Hana s 91 body (IX.A). 

TECHNICKÉ MUZEUM A BOTANICKÁ ZAHRADA 

Ve čtvrtek 24. 10. 2013 žáci osmých tříd navštívili technické muzeum a botanickou zahradu Masarykovy 

univerzity v Brně. Nejprve si připomněli naše nejvýznamnější vědce na výstavě „Vynálezci a vynálezy“ a 

potom se zábavnou formou seznamovali s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi v 

„Technické herně“. V botanické zahradě mohli obdivovat skleníky s tropickými a subtropickými rostli-

nami, ale také podzimní zahradu s fontánkami, kamennými kompozicemi a zajímavými chrliči ve tvaru 

žáby či hada. Díky zajímavému programu to byl snad pro všechny žáky pěkně strávený den plný nových 

přírodovědných poznatků. 

COCA-COLA CUP 

Další kolo Školského poháru proběhlo ve Vyškově. Tentokrát se našim fotbalistům nepodařilo postoupit 

do dalších kol. Bylo to podle očekávání, protože nás svedl los do skupiny s ZŠ Purkyňova, což je fotbalo-

vá škola. Vzájemný zápas jsme prohráli 6:0.  Ale ostatní utkání s celkem vydařila. ZŠ Morkovice jsme 

brankami Procházky (tři góly) a Laštůvky porazili 4:2. Kluci ze ZŠ Morávkova s námi uhráli remízu 0:0.  

EXKURZE V ANTHROPOSU 

Každoročně absolvují žáci šestých ročníků naší školy exkurzi v brněnském Pavilonu Anthropos. Návště-

vu tohoto muzea zařazujeme obvykle v závěru dějepisného učiva o pravěku. Ojedinělé muzeum doku-

mentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celého evropského kontinentu. Značnou pozornost dětí i do-

spělých přitahuje zejména 3,5 m vysoký model mamuta v životní velikosti, provázený mládětem. Rozsáh-

lá muzejní expozice patří k největším a nejmodernějším svého druhu v Evropě.  

OBLASTNÍ KOLO – ÚSPĚCH HRÁČŮ Z TYRŠOVKY 

V pondělí 11. listopadu se ve Vyškově v aule Gymnázia a SOŠ zdravotnické a ekonomické konalo ob-

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

tů středních škol a čtyři týmy tvořili žáci 8. a 9. tříd základních škol. Naši školu reprezentovali nejúspěš-

nější „piškvorkáři“ ze školního kola: Adriana Baštýřová a Dominik Odrazil z 9. A, Matouš Jurajda a To-

máš Kučera z 9. B, Hana Kučerová z 8. A a Anežka Šujanová z 8. B, která na soutěž jela jako náhradník, 

ale byla ostatním velkou psychickou oporou. Už v prvním kole turnaje zjistily týmy středoškoláků, že 

mají v Tyršovce silného soupeře. V následujícím kole zvítězily tři týmy gymnazistů a náš tým. Teď už 

nikdo ze soupeřů nepochyboval, že se před Tyršovkou musí mít na pozoru. Naši postoupili až do finále, v 

němž se utkali se studenty z místního gymnázia o postup do krajského kola. Souboj byl velmi napínavý. 

Hráči se maximálně soustředili a výsledkem bylo těsné druhé místo pro ZŠ... 

MALÁ KOPANÁ 

Začátkem října se našim reprezentantům v malé kopané podařilo vyhrát turnaj v Bučovicích a postoupit 

do okresního kola. To se konalo v pátek 15. 11. 2013 v hale ZŠ Purkyňova ve Vyškově. Tentokrát se 

našim tolik nedařilo. Po remíze se školou z Bučovic kluci prohráli oba zbývající zápasy s domácím tý-

mem a s žáky ZŠ Brankovice. I tak je účast a tradiční postup do okresního kola úspěchem. 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/veletrh-strednich-skol/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/prirodovedny-klokan/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/technicke-muzeum/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/coca-cola-cup/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/exkurze-v-anthroposu/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/oblastni-kolo-pisqworky-2013-uspech-hracu-z-tyrsovky/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/mala-kopana/
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PIŠKVORKY 6-7 

V pondělí 18. 11. 2013 proběhlo školní kolo šestých a sedmých ročníků v piškvorkách. Účast sice nebyla 

velká, ale na úrovni hry to nebylo znát. Po napínavých bojích v základních skupinách zvítězila ve finále 

A. Jeřábková ze 7. A, druhá byla V. Klinkovská ze 7. A  a třetí skončila A. Červinková ze 6. A.  

NÁVŠTĚVA ZOO PARKU VYŠKOV 

Ve středu 20. 11. 2013 se žáci třetí třídy zúčastnili programu v ZOO Parku Vyškov s názvem „Od semín-

ka k chlebu“. Nejprve se děti něco dozvěděly o tom, z jakých surovin se chléb vlastně vyrábí. Potom se 

rozdělily do dvou skupin. V první skupině vyráběly koláž ze stébel obilí a ve druhé pekly chlebové bo-

chánky ve starobylé peci přímo na Hanáckém statku. Potom se obě skupiny vystřídaly. Pro zpestření ce-

lého dopoledne byla pro děti připravena spousta her a na závěr se všichni přesunuli do prostor muzea, kde 

si každý mohl vyzkoušet mlácení obilí cepem. Celý program se dětem velmi líbil, což dokazovaly spoko-

jené a usměvavé tváře. Takže příští rok se sem určitě velmi rádi vrátíme. 

SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY A ZÁMKU SLAVKOV – AUSTERLITZ 

Každoročně rozvíjíme spolupráci s odbornými pracovníky Zámku Slavkov – Austerlitz. Na podzim letoš-

ního školního roku jsme zámek navštívili se žáky osmého ročníku, kteří se v hodinách dějepisu učí mj. o 

vládě Marie Terezie a době osvícenského absolutismu. Snažíme se, aby žáci věnovali pozornost také re-

gionálním dějinám, a proto pro ně historička PhDr. Zichová připravila výklad o kancléři Václavu Antoní-

nu knížeti z Kounic a Rietbergu, nejvýznamnějším představiteli tohoto šlechtického rodu, který zastával 

post státního kancléře ve službách čtyř habsburských panovníků – Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II. 

a Františka II. Žáci se rovněž při prohlídce zámku seznámili s umělci, kteří se podíleli na jeho výzdobě, a 

blíže tak poznali typické znaky barokního a klasicistního umění. Pracovníci zámku nám také vycházejí 

vstříc, když se snažíme rozvíjet čtenářství a vztah dětí ke knihám.  

MIKULÁŠ VE ŠKOLE 

Jako každý rok, tak i letos naši školu navštívili čert s Mikulášem. Proslýchalo se totiž, že některé děti 

trochu zlobily. 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 při-

mluvil a všechny děti byly odměněny sladkostí. Vzkaz pro zlobivce: „ Příští rok jsme tady zas!“ 

NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE VE VYŠKOVĚ 

Žáci 9. ročníků v listopadu a prosinci navštívili informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Vyš-

kově. Získali další cenné informace k profesní orientaci a k výběru střední školy. Měli také možnost ově-

řit si svou připravenost na přijímací zkoušky při řešení testu studijních předpokladů. Nyní je už čeká jen 

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

VÁNOČNÍ ANGLICKÉ ODPOLEDNE 

Ve středu 11. prosince 2013 se na naší škole konalo vánoční odpoledne s názvem „Christmas Afternoon“. 

Mohli se ho zúčastnit žáci 6. – 9. ročníku, pro které jsme připravili několik soutěžních aktivit s vánoční 

tematikou. Při nich měli možnost si hravou formou ověřit svoje znalosti z anglické gramatiky a procvičit 

si slovní zásobu. Všechny děti si odnesly sladkou odměnu. 

VÁNOCE S TYRŠOVKOU 

Vánoce jsou za námi, začíná nový rok, vraťme se však ještě na chvíli k tomu, jak jsme prožili předvánoč-

ní čas na Tyršovce. Už dlouho před Vánocemi se děti i učitelé připravovali na tradiční vánoční akademii. 

Všichni přemýšleli, jaké vystoupení připravit. Nakonec se vše jako vždy vydařilo. Početné publikum, 

které zaplnilo tělocvičnu do posledního místečka, mohlo zhlédnout bohatý program složený z vánočních 

písniček, říkanek, povídání a tanečků v podání dětí z prvního stupně. Druhou část programu tvořilo vy-

stoupení školního sboru a žáků druhého stupně. Vánoční atmosféru navodili pásmem nazvaným „Za Bet-

lémskou hvězdou“. Přípravy se opět ujala osvědčená autorská dvojice M. Korbička (hudba) a Š. Navráti-

lová (texty). Příběh o narození Ježíška všechny přiměl se v tomto předvánočním shonu alespoň na chvíli 

pozastavit a zamyslet se nad tím, co pro nás vlastně Vánoce znamenají a proč je vůbec slavíme. Obecen-

stvo všechny účinkující odměnilo zaslouženým potleskem. 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/piskvorky-6-7/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/navsteva-zoo-parku-vyskov/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/spoluprace-nasi-skoly-a-zamku-slavkov-austerlitz/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/mikulas-ve-skole/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/navsteva-uradu-prace-ve-vyskove/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/vanocni-odpoledne-na-tyrsovce/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/vanoce-s-tyrsovkou/
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VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY 

   Ve čtvrtek 19. prosince proběhla na prvním stupni vánoční tvořivá dílna. Již druhým rokem si žáci z 1. 

– 5. třídy mohli vyzkoušet různé výtvarné techniky a vyrobit si krásné dárky. V příjemné předvánoční 

atmosféře se dětem dařilo a všechny výrobky byly velmi povedené. Vyrobené věci posloužily jako origi-

nální vánoční dekorace nebo i jako milý vánoční dáreček 

TŘI KRÁLOVÉ VE SLAVKOVĚ 

Naši žáci z prvního stupně se ve středu 8. ledna 2014 v 9 hodin zúčastnili tradiční akce. Do Slavkova u 

Brna na náměstí přicestovali na koních tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar, aby tak oficiálně zaháji-

li v našem městě tříkrálovou sbírku. Průvod tří králů v doprovodu trubačů a pracovníků Oblastní charity 

Hodonín zamířil nejdříve na městskou radnici, kde si tři králové oficiálně vyžádali povolení k průchodu 

městem a kde je také přivítali představitelé radnice v čele s panem starostou. 

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 osmého ročníku. 

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

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

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

těla, chápou souvislosti reprodukčního zdraví a jsou vedeni k zodpovědnosti. Pro děvčata 5. ročníku pro-

běhla ve stejný den přednáška S tebou o tobě, která dívkám poskytuje optimální rozsah informací o biolo-

gických zákonitostech dívčího dospívání, formuje pozitivní přístup k sobě samé, ke svému tělu, vzhledu a 

ochraně reprodukčního zdraví. V atmosféře důvěry a otevřenosti se hovoří o vlastních názorech a poci-

tech a posiluje se odpovědnost za vlastní zdraví. 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 

První týden kalendářního roku 2014 prožili žáci sedmých ročníků Základní školy Tyršova ve Slavkově u 

Brna na lyžařském výcvikovém kurzu v Karlově pod Pradědem v Penzionu u Bohouše. V letošním škol-

ním roce žáky sedmých tříd, pro které je výcvik určen především, doplnilo sedm žáků z vyšších ročníků. 

Přestože současná zima lyžařům moc nepřeje, absolvovali žáci kurz v plném rozsahu na sjezdovce v těsné 

blízkosti penzionu. Nejlepší lyžování ovšem žáci zažili ve druhé polovině týdne, kdy pod vedením zkuše-

ných instruktorů Mgr. Zdeňka Vičara, Mgr. Petra Jeřábka a Mgr. Hany Charvátové vyjeli z Karlova na 

sjezdovky do Ski areálu Praděd – Ovčárna, kde jezdili na kvalitním přírodním sněhu. Zážitek z lyžování 

zde umocnilo i krásné zimní počasí. Ani na letošním kurzu nechyběla beseda s příslušníkem Horské služ-

by Karlov, kde se děti dozvěděly zajímavé a důležité informace o práci a významu HS. Budoucí sedmáci 

se už nyní mohou těšit na podobné zážitky na stejném místě v příštím školním roce. 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Zajímavou přenášku pro dívky devátých ročníků Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna připravila 

výživová poradkyně paní Alena Slezáková. V rámci výuky tělesné výchovy děvčata besedovala na téma 

Zdravý životní styl. Velmi názorným způsobem paní Slezáková vysvětlila zásady správných stravovacích 

návyků  jako jsou pravidelný denní příjem kvalitní potravy se správným poměrem sacharidů, tuků a pro-

teinů a dostatečný příjem tekutin. Velmi výstižně upozornila na nevhodné typy stravy a jejich vliv na 

zdraví lidského organismu. K nejzajímavějším patřily věty: „Ke štíhlosti se musíme projíst…“ a „Kdo 

nepije, nehubne…“ Na závěr měly dívky možnost pomocí speciálního měřiče si nechat vyhodnotit stav 

svého organismu z hlediska hodnot body mass indexu, množství vody a tuku v těle.  

OKRESNÍ KOLO DO 

V úterý 28. ledna se ve Vyškově konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Letošní téma se týkalo stře-

dověkých měst. Soutěžící odpovídali na otázky o vývoji měst, o řemeslech, obchodu a vzdělanosti, měst-

ských znacích, stavbách apod. Naši školu reprezentovaly H. Mlčochová z 9.A a H. Kučerová z 8.A., které 

nejlépe uspěly ve školním kole. Také v okresní soutěži obě prokázaly své výborné dějepisné znalosti. 

Mezi třicítkou soutěžících z celého okresu vybojovala H. Kučerová 15. místo a H. Mlčochová dokonce 

krásné 4. místo.  

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/vanocni-tvorive-dilny/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/tri-kralove-ve-slavkove/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/holky-z-venuse-kluci-z-marsu/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/lyzarsky-vycvikovy-kurz-2014/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/zdravy-zivotni-styl/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/okresni-kolo-do/
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LEKCE SEBEOBRANY 

Po dvou zkušebních lekcích základů sebeobrany, které proběhly v loňském školním roce, byla pro letošní 

školní rok dohodnuta hlubší spolupráce Městské policie Slavkov a Základní školy Tyršova. V souladu se 

školním vzdělávacím programem mají v rámci výuky tělesné výchovy dívky devátých ročníků možnost 

získat základní dovednosti v oblasti sebeobrany. Během školního roku absolvují děvčata deset výukových 

lekcí pod vedením velitele městské policie pana Petra Smejsíka.  

21. PLES ZŠ TYRŠOVA 

V sobotu 1. 2. 2014 se konal již 21. 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 zlínská 

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

dobré hudby potěšila jistě i bohatá tombola. K dobré náladě přispěla i dvě krásná vystoupení tanečního 

oboru ZUŠ pod vedením paní učitelky Krahulové. Těsně před půlnocí předvedlo své umění mladé rocko-

vé seskupení pod vedením pana učitele Vodičky.  

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE 

Ve čtvrtek 6. února se ve Vyškově konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu zde re-

prezentovaly opět H. Mlčochová z 9.A a H. Kučerová z 8.A, které už své znalosti osvědčily v Dějepisné 

olympiádě. Soutěžící museli nejprve zvládnout jazykovou část a po krátké přestávce je čekala slohová 

práce na téma „Jak jsem si osladil život“. Obě dívky se svého úkolu opět zhostily se ctí a v silné konku-

renci obsadila H. Mlčochová 5.-7. místo a H. Kučerová 8.-9. místo.  

SPOLUPRÁCE S MATEŘSKOU ŠKOLOU ZVÍDÁLEK 

Od roku 2010 na ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna probíhá realizace dlouhodobého školního projektu Op-

timalizace pohybového režimu školy se zaměřením na prevenci a nápravu vadného držení těla dětí. Hlav-

ní pozornost je zaměřena na žáky prvního stupně. V loňském školním roce byla v rámci projektu rozšíře-

na spolupráce s Mateřskou školou Zvídálek. Na schůzce pořádané mateřskou školkou byli v této souvis-

losti rodiče seznámeni s hlavními kritérii pro výběr aktovky, psacího stolu a židle. Dále se mohli dovědět 

o jednoduchých kompenzačních pomůckách, jako jsou overbally, stojánky na učebnice a stupínky pod 

nohy. Hlavní smysl všech informací a celého projektu spočívá v prevenci vadného držení těla dětí.  

POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA MO 

Ve středu 22. ledna 2014 se ve Vyškově konalo okresní kolo Matematické olympiády žáků devátých tříd 

základních škol a studentů kvart víceletých gymnázií. Soutěže, která měla velmi dobrou úroveň, se zú-

častnilo 24 žáků z 10 škol. Vynikajícího úspěchu dosáhl Petr Otépka z 9.A, který obsadil třetí místo s 

počtem 15 bodů si vybojoval postup do krajského kola. 

ŠACHOVÝ TURNAJ 

Dne 12. března se v ZŠ Tyršova uskutečnil již druhý ročník šachového turnaje žáků slavkovských zá-

kladních škol. Letos se turnaje se zúčastnilo celkem 14 žáků. Po dvouhodinovém boji u šachovnic získal 

v kategorii mladších žáků 3. místo Jakub Šimoník (6. B, ZŠ Tyršova), 2. místo Artur Duhanský (6. B, ZŠ 

Tyršova) a 1. místo Ondřej Válka (5. B, ZŠ Tyršova). V kategorii starších žáků jednoznačně zvítězil Do-

minik Odrazil (9. A, ZŠ Tyršova), následován na 2. místě Lukášem Borovským (8. B, ZŠ Komenského). 

Třetí místo obsadil Matouš Jurajda (9. B, ZŠ Tyršova). Poděkování za pomoc při organizaci turnaje náleží 

Šachovému klubu DDM Slavkov u Brna.  

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ 

V rámci festivalu Slavkovské divadelní dny se žáci naší školy zúčastnili hned dvou představení. Děti 

z prvního stupně si s chutí zazpívaly známé melodie u pohádky „Princové jsou na draka“ v podání diva-

delního souboru Stodola. Starší žáci zhlédli komedii Truffaldino, kterou na motivy známé Goldoniho hry 

Sluha dvou pánů nastudovalo slavkovské Farní divadlo Simsala Bim.  Díky veselému ději, vtipným dia-

logům a hlavně skvělému hereckému nasazení všech účinkujících se všichni výborně bavili. 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/lekce-sebeobrany-s-mestskou-policii/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/a21-ples-zs-tyrsova/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/okresni-kolo-olympiady-v-ceskem-jazyce/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/spoluprace-s-materskou-skolou-zvidalek/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/postup-do-krajskeho-kola-mo/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/sachovy-turnaj-/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/navsteva-divadelniho-predstaveni/
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

Ve čtvrtek 27. 2. a v úterý 4. 3. 2014 proběhla na naší škole „ Recitační soutěž“. Soutěžilo se ve dvou 

kategoriích: I. kategorie: 2. a 3. ročník, II. kategorie: 4. a 5. ročník. Hodnotil se celkový projev, výraz při 

přednesu a zvládnutí textu. Všechny výkony byly velmi vyrovnané, soutěžící se velmi dobře připravili. 

Výherci: I. kategorie: 1. místo Marian Karkoška (III.) 2. místo Markéta Moudrá (II.), Samuel Vinkler 

(III.) 3. místo Viktor Paulas (II.), Ludmila Felingerová (II.), Amálie Foltínová (III.),   II. kategorie: 1. 

místo Aneta Jeřábková (V.A), 2. místo Adéla Žáková (V.A), 3. místo Libor Tesař ( IV.).  

KALIBRO – VÝSLEDKY DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ 

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

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

mírně převyšují průměr v celé republice a to včetně víceletých gymnázií. Výsledky nejen naznačují, jaké 

jsou znalosti našich deváťáků, ale slouží vedení školy i k zamyšlení, na které oblasti je třeba se více za-

měřit a úroveň kterých je třeba alespoň udržovat.  

PETR USPĚL I V KRAJSKÉM KOLE 

Žák 9. A Petr Otépka se 24. března 2014 zúčastnil krajského kola matematické olympiády v Brně, kam si 

postup zajistil „bronzovým“ umístěním v okresním kole ve Vyškově. Pro soutěžící v krajském kole byly 

přichystány čtyři obtížné úlohy, na jejichž řešení měli čas čtyři hodiny. Petr se stal opět úspěšným řešite-

lem a mezi 75 žáky základních škol a gymnázií obsadil krásné dělené 10. místo. 

MATEMATICKÝ KLOKAN 

V pátek 21. 3. se žáci ZŠ Tyršova zapojili do celostátního klání „Matematický klokan“. Této soutěže se 

zúčastnili žáci druhého až devátého ročníku, kteří byli rozděleni do čtyř věkových kategorií. V nejmladší 

kategorii „Cvrček“ (2. - 3. třída) dosáhla nejvyššího počtu bodů R. Tesáčková, v kategorii „Klokánek“ (4. 

- 5. třída) byl nejlepší T. Šebeček. Ve starší kategorii „Benjamín“ (6. - 7. třída) vyhrála E. Hrabovská a 

mezi nejstaršími žáky zvítězil v kategorii „Kadet“ (8. - 9. třída) P. Otépka.   

POD MODROU OBLOHOU 

Naše škola se letos opět zapojila do mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU (propo-

jení výtvarné výchovy a práce s počítačem). Devátý ročník této soutěže byl vyhlášen ve spolupráci s fir-

mou Microsoft a s dalšími firmami a pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany 

Pernicové. Téma letošního ročníku byla „Cesta“ a výtvarné práce musely být zpracované pouze v základ-

ním programu Malování. Ve velké konkurenci zúčastněných 312 škol s více než 3 000 výtvarnými pra-

cemi se zviditelnila i naše škola díky Petru Otépkovi z devátého ročníku (šesté místo). Jeho obrázek byl 

společně s dalšími nejlepšími pracemi vystaven v květnu ve výstavní síni muzea v Moravské Třebové.  

SOUTĚŽ V PŘESKOCÍCH PŘES ŠVIHADLO 

Během měsíce března proběhla na prvním stupni sportovní soutěž ve skákání přes švihadlo. Zúčastnili se 

žáci 2. – 5. tříd. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií – dívky a chlapci. Jejich úkolem bylo v časo-

vém limitu jedné minuty zvládnout co nejvíce přeskoků. Všechny výkony byly velmi vyrovnané a soutě-

žící si po skončení soutěže odnášeli zaslouženou sladkou odměnu.  

VÝUKA V MUZEU 

Naše škola spolupracuje již řadu let se Zámkem Slavkov-Austerlitz. Součástí této spolupráce je mj. pro-

gram, který žáky seznamuje s historií města, ve kterém žijí. V rámci něj absolvovali žáci sedmého roční-

ku hodinu výuky dějepisu s pracovnicí historicko-dokumentačního oddělení PhDr. V. Zichovou přímo v 

prostorách zámku. Zde se seznámili s nejstarší historií Slavkova, stavebním vývojem zámku, historicky 

zajímavými stavbami ve městě, městskými privilegii, právy, a správou panství i města. Součástí odborné-

ho výkladu byly také informace o existenci cechů, jejich funkcích a významu. Žáci viděli nestarší mapy 

města, porovnávali vývoj názvů ulic, zhlédli historické fotografie a pohlednice. Zajímavé byly také někte-

ré cechovní knihy, truhlice, cechovní postavník a kopie některých privilegií. Žáci se aktivně zapojovali do 

výkladu, vznášeli dotazy, případně rozvíjeli úvahy na dané téma. Výuka v muzeu navázala na učivo děje-

pisu sedmého ročníku a prohloubila znalosti žáků z regionálních dějin. 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/recitacni-soutez/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/kalibro-vysledky-devatych-rocniku/
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http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/matematicky-klokan/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/pod-modrou-oblohou/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/soutez-v-preskocich-pres-svihadlo/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/vyuka-v-muzeu/
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VELKÉ ÚSPĚCHY NAŠICH BIOLOGŮ 

V úterý 8. dubna se naši žáci zúčastnili okresního kola biologické olympiády v kategorii D (šesté a sedmé 

třídy). Téma letošního ročníku bylo „Světlo a barvy v přírodě“. Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ - 

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

okresního kola navíc vypracoval vstupní úkol zaměřený na vlastní pozorování. Naši školu reprezentovaly 

žákyně 7. A třídy Veronika Klinkovská a Kateřina Pflimplová. Šestý ročník zastupoval Ondřej Mlčoch z 

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

nejvyšších příčkách výsledkové listiny. Vítězkou se stala Veronika Klinkovská, Ondřej Mlčoch obsadil 3. 

místo a Kateřina Pflimplová skončila na pěkném 6. místě. Týden před tím proběhla také biologická soutěž 

v kategorii C. Ani tady jsme nezůstali „bez medaile“. Skvělou stříbrnou pozici získala Hana Mlčochová z 

8.A. Dvanáctým místem ji doplnila Markéta Krejčířová z 8.B. 

„ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU“ - ŠKOLNÍ KOLO 

V prvním dubnovém týdnu na naší škole proběhlo školní kolo pěvecké soutěže „Zazpívej slavíčku“. Žáci 

měli zazpívat jednu národní či zlidovělou píseň bez hudebního doprovodu. Soutěž byla rozdělena do těch-

to kategorií: I. kategorie 1. - 3. ročník, II. kategorie 4. - 5. ročník. Nejlepší zpěváci byli odměněni diplo-

mem, malou sladkostí a samozřejmě postupují do okrskového kola, které se koná 24. 4. 2014 v DDM ve 

Slavkově u Brna. Všem výhercům blahopřejeme a držíme palce v dalších kolech.  

PŘEDNÁŠKA „ ZUBNÍ HYGIENA“ 

Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili přednášky o dentální hygieně, čištění zubů a prevenci zubních kazů. 

Studentky zubního lékařství se s dětmi podělily o spoustu rad a zkušeností v dané oblasti, ukázaly, jak 

správně pečovat o chrup a přidaly řadu názorných ukázek na modelech a na interaktivní tabuli. Přednáška 

byla velice poučná a v rámci prevence pro děti důležitá. 

TURNAJ VE VYBÍJENÉ 

V úterý 15. dubna se v ZŠ Šaratice konalo okrskové kolo soutěže školní mládeže ve vybíjené „O putovní 

pohár DSO Ždánický les a Politaví“. Naše družstvo, složené ze žáků 3. - 5. třídy, se utkalo s družstvy ze 

ZŠ Komenského a ZŠ Šaratice. Tým ZŠ Tyršova skončil na 2. místě.  

NULTÝ ROČNÍK 

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

Letos se ho zúčastnilo 41 dětí. Děti pečlivě plnily nejrůznější úkoly a zapojily se do všech činností s vel-

kým nadšením. Cílem těchto setkání bylo ukázat dětem i jejich rodičům, jak se s dětmi v první třídě pra-

cuje, seznámit děti se školním prostředím a hlavně upozornit rodiče, co je potřeba k tomu, aby jejich dítě 

úspěšně zvládlo školní docházku.  

VELIKONOČNÍ DÍLNA 

Ve středu 16. dubna byla pro žáky z 1. stupně připravena „Velikonoční tvořivá dílna“. Děti si vyrobily 

nejrůznější velikonoční dekorace, které si odnesly s sebou domů. 

DEN ZEMĚ NA TYRŠOVCE 

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. Žáci šestého ročníku navštívili kompostárnu ve Slavkově, zasadili pět 

nových stromů a po cestě z kompostárny ještě pomohli s úklidem veřejných ploch. Sedmáci navštívili 

nový slavkovský vodojem a žáci osmých ročníků se zajeli podívat na skládku do Kozlan, třídírnu separo-

vaného odpadu ve Vyškově a úpravnu vody ve Lhotě u Vyškova.  

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/velke-uspechy-nasich-biologu/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/zazpivej-slavicku-skolni-kolo/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/prednaska-zubni-hygiena/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/turnaj-ve-vybijene/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/nulty-rocnik1/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/velikonocni-dilna/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/den-zeme-na-tyrsovce/
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MCDONALD´S CUP 

V úterý 22. dubna 2014 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili fotbalového turnaje – McDonaldś Cup. Naše 

skupina odehrála svůj zápas v Křenovicích, a to společně s dalšími družstvy z Křenovic, Otnic, Šaratic a 

Slavkova. I přes nepřízeň počasí všichni hráči statečně vydrželi až do konce a vybojovali 4. místo.  

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

Nejlepší mladí matematikové z 6. a 7. ročníků základních škol okresu si 9. dubna poměřili své síly ve 

Vyškově. Naši školu reprezentovaly Kateřina Pflimpflová (7.r.),Veronika Klinkovská (7.r.), Adéla Čer-

vinková (6.r.) a Ivana Macháčková (6.r.). Při řešení zapeklitých příkladů se nejvíce dařilo Kateřině Pflim-

pflové a Adéle Červinkové, které obsadily krásné 5. místo. Je potěšitelné, že i v letošním roce naše žáky-

ně v této těžké soutěži uspěly.   

PĚVECKÁ SOUTĚŽ ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 2014 

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 šestadvacáté. Okrskové kolo, 

v němž „zabodovali“ i naši žáci, letos proběhlo 24. dubna. V I. kategorii se na 2. místě umístila Kateřina 

Jiráková (2. tř.), na 3. místě Růžena Tesáčková (3. tř.), ve II. kategorii naše škola získala všechna tři první 

místa, včetně čestného uznání. Na 1. místě se umístila Gabriela Floriánová (4.tř), 2. místo obsadila Agáta 

Andrlová (5.B)  a 3. místo získala Denisa Zittová (5.B). Čestné uznání obdržela Adéla Žáková (5.A). 

Také ve III. kategorii naši žáci zabodovali. Michaela Bučková (8.B) obsadila krásné 2. místo a Marie 

Vostřelová (8.A) 3. místo. Čestné uznání v této kategorii získala Kateřina Jochmanová (8.B). V celkovém 

počtu zpěváků naši žáci prokázali, že se neztratí a že píle vynaložená na přípravě této soutěže v lidových 

písních, se jim vyplatila.  

SLAVKOVSKÉ MEMENTO 

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

nedílnou součástí je také literární a výtvarná 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 výjimkou. Přestože jsme letos do soutěže poslali pouze dvě práce, obě byly porotou oceněny. Hana 

Mlčochová (9.A) za svou báseň „Boj s časem“ získala 2. místo v kategorii poezie. Anežka Šujanová (8.B) 

byla za svou práci „Stařečkovy vzpomínky“ oceněna čestným uznáním. U příležitosti desátého výročí 

konání Slavkovského mementa byli mimo jiné oceněni také vyučující, kteří při organizování této akce se 

slavkovským zámkem dlouhodobě spolupracují. 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

Ve čtvrtek 24. 4. žáci čtvrté třídy absolvovali další teoretickou a praktickou část dopravní výchovy na 

dopravním hřišti ve Vyškově. Děti si nejprve zopakovaly důležité dopravní značky a pravidla pro bezpeč-

ný pohyb na silnici, zejména dávání přednosti v jízdě na křižovatce. Teoretickou část zakončily testem. 

Následovala praktická část výuky – jízda na kole v křižovatkách. Dětem byly jejich výkony ohodnoceny a 

mohly tak získat vytoužený průkaz cyklisty. Součástí byla i dopravní soutěž BESIP, která zahrnovala 

jízdu zručnosti na kole. Zvítězili Martin Vévoda a Veronika Odehnalová, na druhém místě se umístili 

Antonín Červinka a Dominika Chmelařová a třetí místo obsadili Radek Konečný a Soňa Novoměstská. 

Děti budou reprezentovat školu na okresním kole dopravní soutěže ve Vyškově. 

EXKURZE DO ZOO 

V úterý 29. 4. 2014 navštívili naši sedmáci v ZOO Brno stezku Od pólu k pólu. Tato stezka je věnována 

unikátním druhům živočichů, které žijí v polárních oblastech, ale také naší zodpovědnosti za ně. Ukazuje 

nám, jak drobné změny v chování každého jednotlivce mohou ovlivnit jejich budoucnost.   Žáci obdrželi 

u vstupu odpovědní formuláře s mapou, na kterých jsou zaznačena místa v ZOO, kde najdou otázky. 

Všichni zodpovědně procházeli zoologickou zahradou, obdivovali exotická zvířata a vyhledávali odpově-

di k zadaným tématům. Díky krásnému počasí a zajímavě připravenému programu to byl pro všechny 

žáky pěkně strávený den plný nových poznatků. 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/mcdonald%c2%b4cup/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/matematicka-olympiada/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/pevecka-soutez-zazpivej-slavicku-2014/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/slavkovske-memento/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/dopravni-hriste/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/exkurze-do-zoo/
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

Naše škola se během měsíce února zapojila do výtvarné soutěže, kterou vypsala společnost Vodovody a 

kanalizace Vyškov,a.s. a Melzer, spol. s.r.o. u příležitosti Světového dne vody (22.3.). Soutěž probíhala 

od 10. 2. do 15. 4. 2014 na základních školách na Vyškovsku. Zúčastnili se jí žáci 5. tříd. Děti mohly 

libovolnou malířskou nebo kreslířskou technikou zpracovat téma, kde všude ve svém životě mají rády 

vodu. V této soutěži jsme uspěli a práce našich žáků Martina Sedláka, Ondřeje Války a Davida Zoubka ze 

třídy 5.B byla vybrána mezi tři nejlepší v kategorii „ Kolektivy .“  

VÝCHOVNÝ KONCERT NA ZUŠ 

V úterý 29. 4. 2014 se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili koncertu na Základní umělecké škole F. France ve 

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

Děti se seznámily se spoustou hudebních nástrojů a žánrů. Převeden jim byl klavír, kytary, flétny, housle, 

viola, saxofon a bubny. V programu byly také zařazeny tanec a zpěv v pohádkovém duchu. Vrcholem 

programu bylo vystoupení bubeníka „Pepina“, který zvedl děti ze židlí k tanci. Celým programem prová-

zela p.uč. K. Jiráková, která dokázala děti zaujmout svým vtipným vyprávěním. Celý koncert byl pro děti 

velkým zážitkem a odměnou pro účinkující byl potlesk a úsměv na tvářích všech dětí.  

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ 

V úterý 6. května 2014 se konal 4. ročník školního přeboru v malé kopané. Turnaje se zúčastnily tři týmy 

(Slavkov u Brna, Hodějice + Němčany, Výběr zbytku světa). Všechny zápasy byly velmi vyrovnané a 

skončily následujícími výsledky: Slavkov - Zbytek světa 2 : 0 (branky Laštůvka, Daniel) Slavkov - Hodě-

jice + Němčany 0 : 1 (branka Šebek) Zbytek světa - Hodějice + Němčany 1 : 1 (branky Procházka, Šebek) 

Vítězem se tedy stalo společné družstvo Hodějic a Němčan v sestavě: Andrlová, Kovařík, Šebek, Šebek, 

Dembický, Otépka. Druhé místo obsadil Slavkov, který reprezentovali: Daniel, Přibyl, Laštůvka, Poč, 

Kudlička. Těsně třetí skončil "Zbytek světa" - Procházka, Hrouz, Odrazil, Fuksa, Jasanský, Kyselka. 

Sportovní odpoledne se i díky krásnému slunečnému počasí vydařilo a pořadatelé doufají, že i příští roč-

ník bude stejně úspěšný. 

SEIFEROS - DRAVCI VE SLAVKOVĚ 

V pondělí 5. 5. 2014 jsme strávili příjemné, zábavné a zároveň poučné dvě hodiny na slavkovském stadi-

onu, kde společnost Seiferos pro naše žáky připravila přednášku o dravých ptácích spojenou s letovými 

ukázkami 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. 

Program 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 

překvapivých 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. 

SVÁTEK S TYRŠOVKOU 

Veřejnost, rodiče, žáci současní i budoucí si v rámci akce prohlédli prostory školy, její moderní technické 

vybavení, opravenou tělocvičnu,  víceúčelové hřiště i školní pozemek. Vedení školy i pedagogičtí pra-

covníci se snažili odpovědět na veškeré dotazy ke školní docházce, k rozvoji školy a podobně. V budově 

byly také k dispozici práce žáků vytvořené v rámci školních projektů. Navíc bylo  možné se podívat na 

ukázky cvičení v rámci Zdravotní tělesné výchovy nebo nahlédnout do zákulisí přípravy malých atletů a  

také si zasoutěžit. I počasí vyšlo na výbornou.  

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V ANGLIČTINĚ 

V úterý dne 6. května 2014 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili divadelního představení Henry and Six 

Wives (Jindřich a šest žen), které se konalo za podpory Statutárního města Brna v rámci projektu 

DOMINOFEST 2014 v divadelním sále Buranteatru, Kounicova 22, Brno. Představení probíhalo v an-

glickém jazyce a žáci si tak mohli ověřit svoje znalosti. Díky veselému ději, vtipným dialogům a hlavně 

hereckému nasazení všech účinkujících se žáci dobře bavili. 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/vytvarna-soutez/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/vychovny-koncert-na-zus/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/turnaj-v-male-kopane/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/seiferos-dravci-ve-slavkove/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/svatek-s-tyrsovkou-/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/divadelni-predstaveni-v-anglictine/
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POHÁR ROZHLASU 2014 

Okresní kolo letošní atletické soutěže pro žáky základních škol, Pohár rozhlasu, probíhalo na stadionu ve 

Vyškově za velmi nepříznivých klimatických podmínek. Přesto žáci ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna po-

dali velmi pěkné výkony a obstáli i v konkurenci se žáky, kteří aktivně trénují atletiku. V kategorii star-

ších žáků nejlepších výsledků dosáhli Jan Kyselka v běhu na 60m (7,7s) a Petr Daniel ve skoku dalekém 

(520 cm). Shodně se umístili na čtvrtém místě. V kategorii mladších žáků byli nejlepší Petra Korábová a 

Jakub Cagášek v hodu kriketovým míčkem, kteří svými výkony (38,68m a 50,91m) obsadili třetí místa.  

EXKURZE V PAMÁTNÍKU TEREZÍN 

Každoročně žáci devátých ročníků absolvují exkurzi v Památníku Terezín. Výuce o holocaustu za 2. svě-

tové války věnujeme ve výuce dějepisu a výchovy k občanství velkou pozornost. Prostřednictvím této 

exkurze mají naši žáci možnost dozvědět se o problematice genocidy Židů za války mnohem více, než je 

v učebnicích dějepisu. Nejprve jsme navštívili Muzeum ghetta a poté jsme s průvodkyní prošli město 

Terezín – bývalé ghetto, zavítali jsme mimo jiné také na zdejší židovský hřbitov a do krematoria. Násle-

dovala prohlídka Malé pevnosti – bývalé policejní věznice, kde si žáci mohli prohlédnout cely, ve kterých 

zde vězni byli nuceni za otřesných podmínek přežívat. Z ohlasů dětí na tuto exkurzi vyplývá, že je pro ně 

velmi zajímavá a přínosná, přestože je psychicky i fyzicky náročná. 

OKRESNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE 

Ve čtvrtek 15. května se konalo okresní kolo pěvecké soutěže „Zazpívej, slavíčku“ , kterého se zúčastnily 

i zpěvačky z naší školy: Kateřina Jiráková, Růžena Tesáčková, Denisa Zittová, Agáta Andrlová a Michae-

la Bučková. Pěvecká soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií. V nemalé konkurenci si naše dívky vyzpíva-

ly dvě krásná třetí místa: Agáta Andrlová v druhé kategorii a Michaela Bučková v kategorii třetí.  

SPOLUPRÁCE S MŠ KAROLÍNKA 

Naše škola se zapojila do výtvarného a literárního tvoření v rámci projektu „Je to na draka“ KMŠ Karo-

línka ve Slavkově u Brna. Vedení mateřské školy ocenilo snahu dětí. Výtvarné práce byly vystaveny při 

dětském koncertu.  

OKRESNÍ SOUTĚŽ VE VYBÍJENÉ 

V pátek 23. května se konal IV. ročník soutěže školní mládeže ve vybíjené „O putovní pohár DSO Ždá-

nický les a Politaví“. Pořadatelem letošního okresního kola byla ZŠ Komenského Slavkov. Náš tým, kte-

rý postoupil ze základního kola v Šaraticích, složený ze žáků 3. – 5. třídy se utkal s družstvy ze ZŠ Ko-

menského Slavkov, Velešovic, Dambořic, Bučovic a Otnic. Turnaj byl až do samého konce velmi napí-

navý. Napětí a také povzbuzování a skandování vygradovalo ve finále. To o 1. místo bojovaly obě slav-

kovské školy. A jak to dopadlo? Putovní pohár zůstal v ZŠ Komenského. Naše družstvo se umístilo na 

krásném 2. místě a bronz získal tým ze ZŠ Otnice.  

ÚSPĚCHY V KRAJSKÉM KOLE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 

16. května a 22. května 2014 se ve Středisku volného času Lužánky v Brně konala krajská kola Biologic-

ké olympiády kategorií C a D. Mezi nejlepší biology základních škol a víceletých gymnázií Jihomorav-

ského kraje se probojovali svým umístěním v okresním kole Hana Mlčochová (9. A), Veronika Klinkov-

ská (7.A) a Ondřej Mlčoch (6.A). Otázky a úkoly byly náročnější než v okresním klání. Přesto všichni 

obstáli i na vyšší úrovni. Nejlepší umístění vybojovala Veronika Klinkovská - 3. místo. Hana Mlčochová 

skončila sedmá a její bratr také úspěšně reprezentoval. Upřímně všem gratulujeme a děkujeme za pečli-

vou a vzornou přípravu do této soutěže. 

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY 

Ve středu 21. března se konalo ve Vyškově okresní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“, kterého se 

zúčastnilo celkem 76 žáků z 15 škol. Reprezentanti naší školy dosáhli vynikajících úspěchů a prosadili se 

na stupně vítězů. Mezi „šesťáky“ se svým logickým uvažováním blýskl Jiří Hrabovský, který obsadil třetí 

příčku. Také 9. místo Ondřeje Mlčocha je příslibem do budoucnosti.  V soutěži žáků osmých tříd se ztrá-

tou jediného bodu na vítěze vybojovala 2. místo Markéta Krejčířová a pěkné šesté pořadí obsadila Hana 

Kučerová. Vedení školy děkuje všem účastníkům Pythagoriády za vzornou reprezentaci školy. 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/pohar-rozhlasu-2014/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/exkurze-v-pamatniku-terezin/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/okresni-kolo-pevecke-souteze/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/spoluprace-s-ms-karolinka/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/okresni-soutez-ve-vybijene/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/uspechy-v-krajskem-kole-olympiady/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/okresni-kolo-pythagoriady/
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SOUTĚŽ V SUDOKU A TREDOKU 

Závěrečnou akcí ze seriálu logických soutěží pro žáky druhého stupně bylo řešení hlavolamů – sudoku a 

tredoku (prostorová verze), které se uskutečnilo v pondělí 2. června. Účastníci tohoto klání ukázali, že 

mají s podobnými úlohami velké zkušenosti a jejich výkony tomu odpovídaly. Nejrychlejšího času při 

správném řešení dosáhla Hana Kučerová z VIII.A, druhé místo obsadil Petr Otépka z IX.A a bronz si 

odnesla Markéta Krejčířová z VIII.B. Není náhodou, že všichni jmenovaní, dosahují vynikajících výsled-

ků v matematických soutěžích v rámci okresu či kraje. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE 

Poslední týden v květnu žáci naší školy společně s žáky ZŠ Komenského strávili v Anglii. Podle pečlivě 

připraveného programu cestovní kanceláře CK TOUR SPORT  navštívili místa jako Londýn, zámek 

Windsor, Legoland a Nottingham. V  Londýně zhlédli turisticky nejnavštěvovanější místa, jako je kated-

rála sv. Pavla, pevnost Tower, známý zvedací most přes řeku Temži - Tower Bridge, Big Ben 

s parlamentem, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí a London Eye. Všem se líbila i návštěva 

Nottinghamu, protože městem je provázel samotný Robin Hood. Podívali se do jeskynních obydlí, do 

místní synagogy a program zakončili na radnic setkáním s nejvyššími představiteli města. Žáci si také 

přivezli zážitky a poznatky o tom, jak žijí anglické rodiny, v nichž byli ubytováni. Ochutnali tradiční an-

glickou kuchyni a nakoupili nějaké anglické suvenýry.  

ATLETICKÝ TROJBOJ 

V úterý 10. června se za „téměř“ tropického počasí konalo na stadionu ZŠ Letní pole ve Vyškově okresní 

finále Atletického trojboje družstev. Soutěž byla vypsána pro žáky 3. až 5. ročníku základních škol. Zá-

vodu se celkem zúčastnilo 9 chlapeckých a 8 dívčích družstev. Soutěžilo se v běhu na 60 metrů, skoku 

dalekém a hodu kriketovým míčkem. Naši školu v kategorii dívek reprezentovaly Barbora Šujanová, Ta-

mara Zmrzlá, Tereza Urbanová a Karolína Hornová. Děvčatům se s výjimkou Báry příliš nedařilo a obsa-

dila 6. příčku. Družstvo hochů ve složení Adam Janek, Samuel Vinkler, Jan Barák a Tomáš Jochman 

podalo naopak velmi vyrovnané a kvalitní výkony a obsadilo krásné 2. místo. Jan Barák a Tomáš Jo-

chman se blýskli i v soutěži absolutních výkonů jednotlivých disciplín. Honza se časem 9,2 s. umístil 

v běhu na 60 m na třetím místě a Tomáš předvedl dokonce nejlepší výkon v hodu míčkem ze všech účast-

níků závodu a zaslouženě zvítězil pokusem dlouhým 43,5 metru. 

SPOLUPRÁCE S KMŠ 

Povídání na draka Na jaře v letošním školním roce nás zaujala literární a výtvarná soutěž, kterou vyhlásila 

KMŠ Karolínka. Téma soutěže znělo: „Josífkova zahrada aneb Příběh školní zahrady KMŠ Karolínka“.  

Do literární části soutěže se zapojili všichni žáci šestých a sedmých tříd, z jejichž prací jsme vybrali čtr-

náct nejzajímavějších a zaslali je k posouzení pořadatelům soutěže. Hodnocen byl nejen nápad, ale také 

slohové zpracování, bohatost jazyka a vyjadřovací schopnosti žáků. Slavnostní přehlídka všech prací a 

jejich vyhodnocení proběhly na Farním dni v neděli 15. června 2014. Těší nás, že do sborníku, který byl 

při této příležitosti vydán, byly zařazeny všechny naše zaslané příspěvky, takže nejen rodiče, ale i širší 

slavkovská veřejnost se mohli seznámit s tvorbou žáků naší školy.  

PLAVECKÝ VÝCVIK 

Od 16. 5. do 13. 6. 2014 se každý pátek  žáci 2. a 3. ročníku  zúčastnili v rámci tělesné výchovy základní-

ho plaveckého výcviku. Jezdilo se do bazénu v Bučovicích. Pod vedením zkušených instruktorů 

z plavecké školy Tempo z Vyškova se žáci seznámili se základními plaveckými styly, učili se dýchat do 

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

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

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

O POHÁR STAROSTY 

Již tradiční akcí se stala sportovní soutěž "O pohár starosty města Slavkova", v níž se ve vybraných spor-

tovních disciplínách utkají žáci ze ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského. Pořadatelem letošního ročníku byla ZŠ 

Komenského a pro sportovní klání zvolila školní víceúčelový sportovní areál "na Tyršovce" a prostory 

tělocvičen obou škol. Akce se konala ve středu 25. 6. 2014 za mírně zamračeného počasí. Soutěže byly 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/soutez-v-sudoku-a-tredoku/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/poznavaci-zajezd-do-anglie/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/spoluprace-s-kms/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/plavecky-vycvik/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/o-pohar-starosty1/
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rozděleny do dvou kategorií - atletické a kolektivních sportovních her. V atletické části spolu soutěžili 

vybraní žáci, hoši i dívky, z každé školy v běhu na 60m, skoku dalekém, vrhu koulí a štafetovém běhu na 

4x150m. Ze sportovních her probíhala pro kategorii hochů utkání v kopané a ve florbale a pro kategorii 

dívek zápas v přehazované, vybíjené a badmintonu. Ve všech soutěžních disciplínách probíhaly velmi 

vyrovnané boje. Bodové výsledky byly po celou dobu soutěže velmi těsné a nakonec o vítězi rozhodlo 

sedm bodů.  

SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ A SPOLEČNOSTÍ AUSTERLITZ GOLF RESORT 

V tomto školním roce byla v rámci výuky tělesné výchovy navázána hlubší spolupráce s Městskou policií 

ve Slavkově u Brna. Pro dívky devátých ročníků byly připraveny pravidelné lekce základů sebeobrany, 

které vedl velitel Městské policie ve Slavkově u Brna Petr Smejsík. Díky dokonalému vedení lekcí si 

mohla děvčata osvojit základní obranné chvaty. Po dohodě by měla spolupráce s městskou policií pokra-

čovat i v příštím školním roce. Dále byly do výuky povinně volitelného předmětu sportovních her pro 

žáky sedmých ročníků zařazeny v podzimním a jarním období lekce golfu na golfovém hřišti ve Slavkově 

u Brna. Díky vstřícnosti Austerlitz golf resortu si mohli žáci osvojit základní golfové dovednosti a po-

stupně se v nich zdokonalovat pod perfektním vedením Honzy Jakoubka, kterého si žáci velmi oblíbili.  

TÝDEN POHYBOVÝCH AKTIVIT DEVÁŤÁKŮ 

Týden pohybových aktivit deváťáků tak bývá už čtvrtým rokem nazýván poslední týden školní docházky 

devátých ročníků na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna. Dříve, než si žáci na zámku ve Slavko-

vě u Brna slavnostně převezmou svá poslední vysvědčení, prožijí poslední týden na základní škole ne-

formálním způsobem. Mimo školní budovu, mimo školní lavice mají možnost si společně zavzpomínat na 

roky strávené na základce. V tomto školním roce přálo i počasí, takže všechny naplánované sportovní 

aktivity probíhaly podle plánu. V pondělí si žáci zaplavali a zahráli plážový volejbal na slavkovském 

koupališti, během úterního dopoledne si osvojili základní golfové dovednosti na golfovém hřišti ve Slav-

kově u Brna, ve středu si zasoutěžili proti Základní škole Komenského ve sportovním klání O pohár sta-

rosty a ve čtvrtek se vydali na turistickou vycházku spojenou s opékáním špekáčků.  

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY 

V pátek 27. června nastal konečně vytoužený den všech žáků a studentů. Ráno převzali svá vysvědčení a 

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

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

le. Stejně jako každým rokem se konala malá slavnost v krásném prostředí Divadelního sálu na slavkov-

ském zámku. V deset hodin se zde sešli nejen nastrojení a najednou nezvykle vážní deváťáci a jejich uči-

telé, ale také rodiče a další příbuzní. Nechyběl ani host z radnice, a to pan starosta Ing. Ivan Charvát.  

 

                                                                  Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 neproběhla v naší škole inspekce. 

http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/podekovani-mestske-polici-a-austerlitz-golf-resortu/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/tyden-pohybovych-aktivit-devataku/
http://cms.zsslavkov.webnode.cz/news/rozlouceni-s-devataky/
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Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy – finanční rok 2013 

Uvádíme hospodaření finančního roku 2013. 

 

PŘÍJMY 

 

Prostředky krajského úřadu 10.450.000,00 

Prostředky zřizovatele    1.570.000,00 

Účelové prostředky od zřizovatele               0,00 

Vlastní příjmy získané - z doplňkové činnosti 292 204,00 

 vlastní příjmy + úroky    9 755,39 

Použití rezervního fondu            0,00 

Použití FRIM            0,00 

Dar od sponzora (KPŠ)  23 340,00 

 

Celkem:  12.345.299,39 

 

VÝDAJE 

 

Prostředky Krajského úřadu Brno 10.450.000,00 

Prostředky zřizovatele   1.358.757,30 

Účelové dotace           0,00 

Rezervní fond + FRIM                 0,00 

Doplňková činnost 166 721,00 

Dar finanční  23 340,00 

Návratná půjčka           0,00 

 

 

Celkem:                                                                                                                                    11.998.818,30 

 

 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ          346.481,09 
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Část XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů 

 

Škola se ve školním roce nezapojila do rozvojových mezinárodních programů. 

Část XII. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Jednotlivé podprogramy Programu celoživotního učení (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grund-

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

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

 

Část XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z ci-

zích zdrojů 

 

PROJEKT ZŠ TYRŠOVA V RÁMCI OPVK - OBLAST PODPORY 1.1. 

Název projektu: Implementace ICT techniky do výuky dle ŠVP  

Doba trvání projektu v měsících: 11 

Rozpočet projektu celkem: 2 545 646 Kč 

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

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

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

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

há „období udržitelnosti“ .  

 

PROJEKT ZŠ TYRŠOVA V RÁMCI OPVK - OBLAST PODPORY 1.4. 

Název projektu: Kvalita a přiměřenost pro všechny 

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 30,0 

Rozpočet projektu celkem: 1 589 210,00 

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

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

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

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

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

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

pedagoga a programem primární prevence. 

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

Údaje o spolupráci s dalšími subjekty 

 

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

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

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

jekt „Rovná záda“.  

Dále spolupracujeme s vedením škol našich spádových obcí.  

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.  

V rámci zkvalitňování zázemí školy se podařila rekonstrukce tělocvičny včetně zateplení budovy. Podaři-

la se i oprava vadného povrchu malého sportovního hřiště.  

Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. 

 

 

 

 

 

 

Ve Slavkově u Brna 3. 9. 2014    Mgr. Jiří Půček, ředitel školy 

 

 Čj:  ZS-199/2014                                                                                                                 

 


