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Základní údaje o škole  

Název školy, adresa: Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace 

náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 

IČO 702 839 40 

Telefon: 549 415 629, 736 773 269 

Zřizovatel školy: Město Tišnov 

Náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov, okres Brno – venkov 

IČO 282 707 

Ředitelka školy: PaedDr. Radmila Zhořová 

Zástupce pro 1. st.: Mgr. Eva Brázdová, výchovná poradkyně 

Zástupce pro 2. st.: Mgr. Barbora Kulhánková 

Vedoucí ŠD: Eva Bořková  

Vedoucí ŠJ: Bc. Marcela Dvořáková 

e-mail: sekretariat@tisnov-zs28.cz 

webové stránky: www.tisnov-zs28.cz 

název ŠVP: ŠVP Květnice, č. j. 79-01-C/01, v 1.–9. ročníku 

rozšířená výuka: RvMPp (VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A) 

Školská rada  

Školská rada při ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), § 167.  Zřizovatelem (Město Tišnov) byl počet jejích členů stanoven na 6. Třetinu 

členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí 

pracovníci dané školy.  

Složení Školské rady ve školním roce 2017–2018:  

Ing. Vladimír Dokládal předseda (zvolen zákonnými zástupci žáků), 

Ing. Václav Drhlík (zvolen zákonnými zástupci žáků), 

Lenka Knechtová (jmenovaná zřizovatelem školy), 

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (jmenovaný zřizovatelem školy), 

Soňa Kvíčalová (zvolena pedagogickými pracovníky školy), 

Mgr. Gabriela Štětinová (zvolena pedagogickými pracovníky školy). 

mailto:sekretariat@tisnov-zs28.cz
http://www.tisnov-zs28.cz/
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Charakteristika školy 

Úplnost a velikost školy  

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708 je plně organizovaná škola, která nabízí 

základní vzdělání pro žáky z města Tišnova a jeho okolí. Do školy dojíždí děti 

z cca 48 obcí. Tvoří téměř 50% žáků školy. Nejvíce dojíždějících dětí z blízkého okolí má 

bydliště v Lomničce, Šerkovicích, Železném, Předklášteří, Štěpánovicích, Březině, 

Hradčanech. 

Škola je situována blízko městského centra mezi starou zástavbou a sídlištěm přímo pod 

horou Květnicí. Její kapacita je 1030 žáků. Ve školním roce 2017/2018 ji navštěvovalo 

872 dětí. Na 1. stupni bylo 20 tříd a na 2. stupni 15 tříd. 

Budova je tvořena pěti samostatnými třípatrovými pavilony, které jsou mezi sebou příčně 

propojeny spojovacími trakty. V jednotlivých pavilonech se nacházejí kmenové třídy, 

odborné učebny, ředitelna, sborovna, kabinety učitelů, prostory pro správní zaměstnance 

a šatny žáků. Nedílnou součástí jsou i prostory pro školní kuchyni a jídelnu, dvě tělocvičny 

a žákovskou knihovnu. Během školního roku 2016/2017 byly ve spolupráci se zřizovatelem 

a hlavním investorem celé stavební akce rekonstruovány půdní prostory nad pavilonem 

č. 8, ve kterých bylo vybudováno 6 nových učeben a 2 oddělení školní družiny. Tyto 

prostory byly slavnostně otevřeny a uvedeny do provozu 1. září 2017. 

Školní družina, která zajišťuje odpočinek, ale i zájmové vzdělávání a využití volného času 

pro žáky 1. stupně má kapacitu 250 žáků a je rozdělena do 8 oddělení. Tři oddělení jsou 

z důvodu nedostatečné kapacity volného prostoru umístěna v kmenových třídách. Školní 

jídelna poskytuje výběr ze dvou jídel a její kapacita je 1030 žáků. 

Vybavení školy  

Budova školy se nachází u frekventované silnice, kde je však provoz zpomalen světelným 

signalizačním zařízením a přechodem pro chodce. Škola disponuje zrekonstruovaným 

víceúčelovým školním hřištěm s umělým povrchem pro hry a atletiku a menším 

sportovním hřištěm. Součástí školního areálu je i školní pozemek. V provozu je také 

učebna v přírodě situovaná do atria školy. Tato učebna byla vybudovaná za finančního 

přispění společnosti LESY ČR a slouží nejen k výuce, ale i pro oddych dětí za příznivého 

počasí o přestávkách a ve volných hodinách. Tato místa jsou využívány žáky o velkých 

přestávkách, odpoledne pak školní družinou. 

Některé kmenové třídy i odborné učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo 

interaktivními dataprojektory. Učitelé mají k dispozici kabinety a informační místnost 

vybavenou dvěma počítači, tiskárnou a kopírkou. Ke společným jednáním slouží 

sborovna. Velmi dobře je vybavena žákovská knihovna, ve které si děti mohou vybírat 

z více než 2 000 knih. Pro zajištění pitného režimu mají žáci k dispozici nápojový automat 

a možnost odběru dotovaného školního mléka. Škola je zapojena do projektu Ovoce do 
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škol, a tím také přispívá k obohacení jídelníčku dětí na 1. stupni pravidelným přísunem 

čerstvé zeleniny či ovoce ve formě balíčků. Do provozu školy se podařil dobře organizačně 

včlenit provoz školní kantýny, která žákům nabízí drobné občerstvení a základní 

sortiment papírenského zboží. Nabídka zboží v kantýně je přizpůsobena požadavkům 

zdravé výživy (omezen prodej sladkostí a cukrovinek). 

Materiální vybavení školy je celkově na dobré úrovni, průběžně však dochází k jeho další 

obnově a doplňování moderními pomůckami a výpočetní a audiovizuální technikou. 

Připojením k internetu, které využívají všechny počítače připojené do školní počítačové 

sítě, je pokryta celá budova školy. 

Nedílnou součástí školy je stálá výstava o vrchu Květnici, který je dominantou města 

Tišnova i celé Tišnovské kotliny. Jsou na ní shromážděny dostupné prameny o Květnici 

(geologická stavba, paleontologické sbírky, vegetační kryt, živočichové, přírodniny 

a další). Celá výstava prošla v školním roce 2015-2016 rozsáhlou rekonstrukcí, v tomto 

školním roce byla rozšířena o informace týkající se Tišnovského krasu. Ve spolupráci s ZO 

ČSS 6-07 Tišnovský kras bylo vypracováno 5 výukových panelů, které byly trvale 

instalovány v prostorách chodby před učebnou přírodopisu. V témže místě vznikl také 

prostorový model jeskyně, který vytvořili žáci v rámci výuky výtvarné výchovy pod 

vedením paní učitelky Kvíčalové. Náklady na financování vybudování této expozice byly 

hrazeny z mimořádné dotace ve výši 22 000,- kterou škola získala z dotačního programu 

města Tišnova prostřednictvím spolku KPŠ ostatní zdroje byly částečně pokryty 

z rozpočtu školy a z finančních prostředků KPŠ. 

 Charakteristika pedagogického sboru  

Ve školním roce 2017–2018 pracovalo ve škole 55 učitelů, 2 speciální pedagožky, 

17 asistentů pedagoga, 8 vychovatelek školní družiny, 12  správních zaměstnanců, 

8 pracovnic školní kuchyně a 5 vyučující náboženství. Pedagogický sbor není plně 

kvalifikovaný. 

Na škole působí také pedagogičtí pracovníci vykonávající specializované, metodické nebo 

metodologické činnosti: 

 Výchovný poradce, který zabezpečuje veškerou koordinaci poradenských služeb 

ve škole, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči, 

zajišťuje komunikaci mezi školou a PPP a SPC. 

 Školního speciální pedagog, jehož činnost obsahuje činnost depistážní, 

diagnostickou, metodickou a nápravnou. Důraz je kladen na poradenskou 

intervenci pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy. 

 Kariérový poradce poskytuje žákům a rodičům informace týkající se kariérového 

poradenství, problematiky volby povolání a volby vhodné střední školy. Zajišťuje 

potřebnou dokumentaci související s přijímacím řízením na střední školy. 
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 Školní metodik sociálně patologických jevů se zaměřuje především na organizaci 

programů primární prevence a na individuální práci se žáky ohroženými sociálně 

patologickými jevy. 

 Metodik informačních a komunikačních technologií koordinuje užití ICT ve 

vzdělávání, zpracovává a realizuje v souladu se školním vzdělávacím programem 

ICT plán školy. 

 Koordinátor ŠVP se zabývá tvorbou a následnou koordinací školního vzdělávacího 

programu. 

 Koordinátor environmentální výchovy zajišťuje školní ekologické aktivity. 

 Všichni uvedení odborní pracovníci jsou pro svoji činnost plně kvalifikovaní. 

Školní stravování  

Naši jídelnu navštěvuje asi 845 strávníků.  V průměru se vaří kolem 12 500 obědů měsíčně. 

Ve školním roce 2017/18 bylo přihlášeno ke stravování 756 žáků a 89 pracovníků školy. 

Každá etapa života vyžaduje speciální výživu. Školní stravování je především vyvážená 

strava. 

Jídelní lístek by měl být pestrý, ale zároveň musí splňovat předpisy spotřebního koše, což 

jsou zákonem dané normativy určených druhů potravin. Proto se stále inovuje. 

Upřednostňujeme především české a sezónní produkty. Pokrmy vaříme z luštěnin, 

zeleniny, z masa jatečných zvířat, drůbeže, ryb a zvěřiny. Součástí pokrmů jsou zeleninové 

saláty, kompoty, jogurty nebo šlehané tvarohy, dezerty a čerstvé ovoce. 

Žáci si mohou vybírat ze dvou jídel. 

Mezi jejich oblíbená jídla patří moučné pokrmy, smažené pokrmy a omáčky. Nejméně 

oblíbené jsou pokrmy zeleninové. 

Ve školním roce 2017/18 uvařilo 8 pracovnic školní jídelny cca 123 235 obědů. 

Počet pracovníků školního stravování  

Fyzické osoby 8 

Přepočtení na plně zaměstnané 8 

Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 8 250 8 
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Údaje o pracovnících školy  

Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.  

Celkový počet pedagogických pracovníků 55 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 52  

 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili 

na školu: 0 

 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na 

školu: 6 

 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 odešli ze školy: 1 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Brázdová Eva, Mgr. 

Mentoring Tišnov 52 hodin - výzva 22 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

FIE v kroužku Chci vědět 

víc 
Tišnov 11. 12. 2017 

Podpůrná opatření pro 

žáky se SVP ve školní praxi 

II 

Tišnov 
15. a 27. 2., 

15. a 27. 3. 

Dačevová Radmila, Mgr. 

Letní škola Tvořivé školy 

Geometrie 1.-3.ročník 
Liberec 7. - 10. 8. 2017 

Komunikace s rodiči Tišnov 30. 8. 2017 

Konference FIE Charlie 

Karlín a ATC FIE Praha 
Brno 9. 11. 2017 

Ochutnávkový seminář FIE 

MAP Tišnov 
Tišnov 29. 11. 2017 

FIE v kroužku Chci vědět 

víc 
Tišnov 11. 12. 2017 

Mentoring Tišnov 52 hodin - výzva 22 

FIE v hodině českého 

jazyka 
Tišnov 13. 2. 2018 

Zprostředkované učení - 

FIE metoda 
Praha 10. 3. 2018 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Škola a rodina -kam 

společně směřujeme? 
Tišnov 17. 5. 2018 
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FIE v kroužku Chci vědět 

víc 
Tišnov 11. 6. 2018 

Netradiční metody 

vzdělávání 
Tišnov 13. 6. 2018 

Letní škola TŠ – Geometrie 

1. - 3. ročník 
Velehrad 9. - 12. 7. 2018 

Třídnické hodiny Tišnov 29. 8. 2018 

Dvořáčková Iveta, Bc. 

Podpůrná opatření pro 

žáky se SVP ve školní praxi 

II 

Tišnov 
15. a 27. 2., 

15. a 27. 3. 

Inspirace pro zkvalitňování 

výuky přír. předmětů a 

matematiky 

Brno 24. 4. 

Fišnarová Michala, Mgr. 

Matematická gramotnost Tišnov VIII.17 

Podpůrná opatření pro 

žáky se SVP ve školní praxi 

II 

Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

Inspirace pro zkvalitňování 

výuky přír. předmětů a 

matematiky 

Brno 24. 4. 

Havlíková Naděžda, 

Mgr. 

Letní škola Edupraxe Křtiny 14. - 18. 8. 2017 

GDPR Tišnov 9. 4. 2018 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Hortová Hana, Mgr. 

Tvořivá škola: Činnostním 

učením k matematické 

gramotnosti 

Tišnov říjen, listopad 2017 

Dílna čtení I Brno 27. 2. 2018 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Chadimová Jana, Mgr. 

Edupraxe - Inkluze Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

Tvořivá škola - geometrie Tišnov 3. 5. 2018 

M - dílna Brno 25. 4. 2018 

Matematická gramotnost Tišnov VIII/2017 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Pracovní skupina MAP – 

Zdravá škola v pohybu 
Tišnov 18. 1. 2018 



Výroční zpráva Školní rok 2017–2018 

 

8 

GDPR Tišnov 9. 4. 2018 

Letní škola TŠ – Český 

jazyk 4.,5. třída 
Velehrad 9. - 12. 7. 2018 

Třídnícké hodiny  Tišnov 29. 8. 2018 

Kabeláčová Blanka, Mgr. 

Letní škola Edupraxe Křtiny 14.-18. 8. 2017 

Matematická gramotnost Tišnov VIII/2017 

Diagnostika 

matematických schopností 

pro pedagogy 

Brno 17. 10. 2017 

Dnešní svět v souvislostech Brno 8. 4. 2018 

Intervence a stimulace 

matematických schopností 
Brno 9.-17. 5. 2018 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Klimešová Šárka 

Edupraxe - Inkluze Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

Matematická gramotnost Tišnov VIII/2017 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Pracovní skupina MAP – 

Zdravá škola v pohybu 
Tišnov 18. 1. 2018 

GDPR Tišnov 9. 4. 2018 

Komprsová Simona, 

Mgr. 

Letní škola Edupraxe Křtiny 14.-18. 8. 2017 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

GDPR Tišnov 9. 4. 2018 

Krejčí Jana, Mgr. 

Zdravá škola pohybu - 

lokomoce, konflikt, tanec 
Tišnov 18. 1. 2018 

Edupraxe - Inkluze Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

Tvořivá škola - Geometrie Tišnov 3. 5. 2018 

Matematická dílna Brno 27. 4. 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

GDPR Tišnov 9. 4. 2018 

Třídnické hodiny Tišnov 29. 8. 2018 

Křížová Jana, Mgr. Edupraxe - Inkluze Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 



Výroční zpráva Školní rok 2017–2018 

 

9 

Matematická gramotnost Tišnov VIII/2017 

Podpůrná opatření pro 

žáky se SVP ve školní praxi 

II 

Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

GDPR Tišnov 9. 4. 2018 

   

Kulhánková Barbora, 

Mgr. 

Mentoring Tišnov 52 hodin - výzva 22 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

GDPR pro ředitele Tišnov 30. 1. 2018 

M – dílna pro učitele ZŠ-

Rozvíjíme matem. 

Gramotnost 

Brno 9. 5.018 

Kvíčalová Soňa 

Letní škola Edupraxe Křtiny 14.-18. 8. 2017 

Organizace přijímacího 

řízení 

e-

learningové 

vzdělávání 

31. 1. 2018 

Setkání výchovných a 

kariérových poradců 

SŠ Brno, 

Charbulova 
10. 5. 2018 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Machová Alena, Mgr. 

Letní škola Edupraxe Křtiny 14.-18. 8. 2017 

Matematická gramotnost Tišnov 30.-31. 8.2017 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Dyskalkulický žák na 

2.stupni ZŠ (Blažková) 
Brno 7. 3. 2018 

GDPR Tišnov 9. 4. 2018 

Setkání předsedů PK M 

(projekt PolyGram) 
Brno 3. 5. 2018 

M – dílna pro učitele ZŠ-

Rozvíjíme matem. 

Gramotnost 

Brno 9. 5. 2018 

Třídnické hodiny Tišnov 29. 8. 2018 

Mašková Dagmar, Mgr. 
Edupraxe - Inkluze Tišnov 

15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

Matematická gramotnost Tišnov VIII/2017 
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Podpůrná opatření pro 

žáky se SVP ve školní praxi 

II 

Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

ZUŠ - hra na akordeon Tišnov středa (celý rok) 

Geometrie Tišnov 3. 5. 2018 

Třídnické hodiny – práce s 

kolektivem 
Tišnov 29. 8. 2018 

Medková Jitka, Mgr. 

GDPR Tišnov 9. 4. 2018 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Letní škola Edupraxe Křtiny 14.-18. 8. 2017 

Minaříková Jitka, Mgr. 

Matematická gramotnost Tišnov 8/2017 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Rozvoj mat. gramotnosti Brno 9. 5. 2018 

Inspirace pro zkvalitňování 

výuky přír. předmětů a 

matematiky 

Brno 24. 4. 2018 

Mlčoušková V., Mgr. 

Matematická gramotnost Tišnov  VIII/2017 

Intervence a stimulace 

matematických schopností 
Brno 9.-17. 5. 2018 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Musilová Ivana, Mgr. 

Ochutnávkový seminář FIE 

MAP Tišnov 

ZŠ Tišnov , 

nám. 

28.října 

29. 11. 2017 

FIE v kroužku Chci vědět 

víc 
Tišnov 11. 12. 2017 

kurz FIE 1 Praha říjen, listopad 2017 

Mentoring Tišnov 52 hodin - výzva 22 

učíme spolu – kolokvium Praha  

Pacher Dagmar, Mgr. 

Matematická gramotnost Tišnov VIII/2017 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Tvořivá škola - matematika 

1. a 2. třída 

ZŠ 

Smíškova 
16 hodin 

GDPR Tišnov 9. 4. 2018 
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Kurz pro výuku M 2. a 3. 

ročník – Rosecká 
Smíškova  

Edupraxe - Inkluze Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

Plíšková Luďka, Mgr. 

Tvořivá škola: 

Vyjmenovaná slova, slovní 

druhy 

Brno, ZŠ 

Laštůvkova 
14. 3. 2018 

Matematická gramotnost Tišnov VIII/2017 

Geometrie Tišnov 3. 5. 2018 

Mentoring Tišnov Tišnov 52 hodin - výzva 22 

kurz FIE 1 Tišnov říjen, listopad 2017 

Třídnické hodiny Tišnov 29. 8. 2018 

Pokorná Hana, RNDr. 

Letní škola Edupraxe Křtiny 14.-18. 8. 2017 

Matematická gramotnost Tišnov VIII/2017 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Rozvoj mat. gramotnosti Brno 9. 5. 2018 

Pokorná Martina, Mgr. 

Letní škola Edupraxe Křtiny 14. - 18. 8.2017 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

GDPR Tišnov 9. 4. 2018 

Pokorná Simona, Mgr. 

Geometrie činnostně v 1. - 

3. ročníku 
Tišnov 3. 5. 2018 

Edupraxe - inkluze Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Synková Pavlína, Mgr. 

Tvořivá škola - matematika 

1. a 2. třída 

ZŠ 

Smíškova 
 

Hudební dny podzimu MŠ Sluníčko  

Edupraxe - inkluze Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Geometrie činnostně 1. - 3. 

ročník 
Tišnov 3. 5. 2018 

Feuerstein – metoda 

instrumentálního 

obohacování 

Praha 13. 8., 24. 8. 2018 
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Štětinová Gabriela, Mgr. Hudební dny podzimu MŠ Sluníčko 26. 10. 2017 

Urbanová Libuše, Mgr. 

Aj – Grammar,reading, 

speaking, writing, listening 

FCE 

Cambridge 

P.A.R.K, 

Brno 

říjen – červen 

2017/18 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Edupraxe – Inkluze Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

Vykoukal Radim, Mgr. 
První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

GDPR Tišnov 9. 4. 2018 

Zelená Tereza, Mgr. 

Edupraxe - Inkluze Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

Matematická gramotnost Tišnov VIII/2017 

Podpůrná opatření pro 

žáky se SVP ve školní praxi 

II 

Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

GDPR Tišnov 9. 4. 2018 

Kurz pro výuku M 2. a 3. 

ročník – Rosecká 
Smíškova 

22. 5., 29. 5., 12. 6.,  

5. 6. 2018 

Zhořová Radmila, 

PaedDr. 

Mentoring Tišnov 52 hodin - výzva 22 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

GDPR pro ředitele Tišnov 30. 1. 2018 

Molíková Zdeňka, Mgr. 

Komunikace s rodiči Tišnov 30. 8. 2018 

První pomoc Tišnov 30. 4. 2018 

Lezení - základ 

grafomotoriky 
Praha 14. 5. 2018 

Škola a rodina -kam 

společně směřujeme? 
Tišnov 17. 5. 2018 

Netradiční metody 

vzdělávání 
Tišnov 13. 6. 2018 

Trojánková Jitka, Mgr. 

Diagnostika 

matematických schopností 

pro ŠSP 

PPP Brno 17. 10. 2017 

Intervence a stimulace 

matematických schopností 
PPP Brno 9.-17. 5. 2018 



Výroční zpráva Školní rok 2017–2018 

 

13 

Komunikační styly Tišnov 17. 4. 2018 

Diagnostika schopností a 

dovedností v oblasti čtení 
PPP Brno 10. 1. 2018 

Intervence a stimulace 

schopností pro čtení 
PPP Brno 20. 11. - 4. 12. 2017 

Podpůrná opatření pro 

žáky se SVP ve školní praxi 

II 

Tišnov 
15. a 27.2., 

15. a 27. 3. 

Komunikace s rodiči Tišnov 31. 10. 2017 

Vzdělávací konference -

Škola a rodina 
Tišnov 17. 5. 2018 

Školení 1. pomoci Tišnov 30. 4. 2018 

GDPR Tišnov 9. 4. 2018 

Přechod dítěte do ZŠ Tišnov 17. 1. 2018 

Třídnické hodiny Tišnov 29. 8. 2018 

Huláková Eva, DiS 
Komunikace s rodiči Tišnov 30. 8. 2017 

Komunikační styly Tišnov 17. 4. 2018 

Procházková Zlatuše 
školení GDPR  Tišnov 9. 4. 2018 

Komunikace s rodiči Tišnov 30. 8. 2017 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání  

Školní rok 

2017/2018 
Počet tříd 

Celkový 

počet žáků 

Průměrný počet žáků 

na třídu 

1. stupeň 20 471 23,55 

2. stupeň 15 391 26,06 

Celkem 35 862 24,62 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků  

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakují 

1. 80 

 

80 0 0 0 

2. 87 85 2 0 0 
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3. 94 82 12 0 0 

4. 104 83 21 0 0 

5. 106 60 46 0 0 

Celkem za I. st. 471 390 81 0 0 

6. 102 

 

47 55 0 0 

 7. 96 46 50 0 0 

8. 101 

 

33 66 2 

 

1 

9. 92 22 67 3 0 

Celkem za II. st.  391 148 

 

238 5 1 

Celkem za školu 862 538 319 5 1 

Ve školním roce 2017/2018 6 žáků naší školy navštěvovali školu v zahraničí (1.D Nizozemí, 

2. B Itálie, 3.D Nizozemí, 4. C Skotsko, 6.A Nizozemí, 6. C Skotsko). 

Snížený stupeň z chování:  

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků 

školy 

2 7 0,81 

3 2 0,23 

Zameškané hodiny:  

 Celkem Průměr na žáka 

omluvené 46 680 54,153 

neomluvené 451 0,523 

Údaje o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2017–2018 

počty žáků 

gymnázia 

SOŠ SOU konzervatoř délka studia 

4 roky 6 let 8 let 

přihlášení 24 2 19 48 24 0 

přijatí 24 0  5 48 24 0 
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ročník počet žáků % z celkového počtu všech žáků 

9. ročník 93 10,70 % 

nižší ročník 3 0,34 % 

celkem 96 11,04 % 

Rozhodnutí ředitele  

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 

a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí: 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 18 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 82 0 

O přestupu žáka základní školy z jiné základní školy 

podle § 49 

41 0 

O povolení opakování ročníku po splnění povinné školní 

docházky 

0 0 

Údaje o dalších aktivitách školy  

Kroužky vedené zdarma   

Název Vedoucí Roč. Pracuje od 

1. Knihovnický S. Komprsová 2.–8. 19. 9. 2017 

2. Biologicko-

chemický 

M. Kovaříková 6.–9. 1. 10. 2017 

3. Matematický J. Křížová 5. 1. 10. 2017 

4. Sportovní - slet L. Dufková,  

G. Štětinová 

2. – 6. 6. 10. 2017 

5. Přírodovědný L. Dufková 2.–5. 3. 10. 2017 

6. Pěvecký R. Vykoukal 1.–9. 2. 10. 2017 

7. Rybářský B. Kabeš 2.–9. 26. 9. 2017 
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8. Muzikoterapie Z. Molíková 3.–5.  1. 10. 2017 

9. YLE KET Aj L. Urbanová 7.-9. 8. 9. 2017 

10. YLE Starters A. Krejčí 4. 3. 10. 2017 

11. YLE Movers L. Urbanová 6. 8. 9. 2017 

12. YLE KET  G. Tillhonová 9. 8. 9. 2017 

13. YLE Movers G. Tillhonová 7. 8. 9. 2017 

14. YLE Movers J. Richterová 7. 8. 9. 2017 

15.  YLE Starters A. Hráčková 5. 8. 9. 2017 

Školní družina 

1. Informatika Malachová 3. 10/2017 

2. Hrátky s hudbou Molíková 1. – 2. 10/2017 

3. Dramatický Pilátová 1. – 3. 10/2017 

Kroužky s příspěvkem rodičů 

1. Atletika Seberová 1. – 9. 10/2017 

2. Grafika I. Babáková 3. – 8. 10/2017 

Účast školy v soutěžích a olympiádách:  

Předmět Okr. kolo 

(poč. žáků) 

Umístění Kraj. kolo  

(poč. žáků)  

Umístění 

Mat. olympiáda. – 6. roč 3 5., 5., 7. -- -- 

Mat. olympiáda. – 8. roč 3 3., 5., 7. -- -- 

Pythagoriáda – 6. roč 1 6. -- -- 

Pythagoriáda – 7. roč 2 2 -- -- 

Pythagoriáda – 8. roč 1 2 -- -- 

Chemie 2 4., 6. 
(1. a 2. místo 

ze ZŠ) 

2 30., 31. 

Dějepis 1 24.   

Český jazyk 2 13., 14. -- -- 
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Přírodopis (kat C – 6. a 7. roč) 1 6. -- -- 

Přírodopis (kat D – 8. a 9. roč) 2 9., 12.   

Environmentálně zaměřené akce školy  

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta jsou důležitou součástí života naší školy.  

Je součástí rámcového vzdělávacího programu naší školy a prolíná se mnoha předměty na 

1. i 2. stupni základní školy. K výuce ekologie využíváme blízkou přírodní památku 

Květnici a zaměřujeme se na náš region. 

Každým rokem využíváme výukové programy, které nabízí ekologické centrum Lipka – 

Jezírko. Nejčastěji využíváme nabídku jedné z poboček Lipky a to Jezírka, které sídlí 

v Brně Soběšicích. V Tišnově jsme měli možnost využít nabídky střediska volného času 

Inspira, které nabízí výukové programy pro žáky. Zde si děti mohou prakticky vyzkoušet 

různé činnosti, které s environmentální výchovou úzce souvisí. V letošním školním roce 

využilo nabídku Inspira mnoho tříd z prvního i druhého stupně (např. 3. Ročník – 

Tajemství Tišnova, 6. ročník – Vodní bezobratlí v Besénku,7. ročník – Stromy Tišnovska( 

V letošním školním roce se také několik tříd zúčastnilo ekologických pobytů v CEV 

Chaloupky (2. D, 3. A) a Jezírko – Soběšice (2.A, 3. D). Poprvé jsme využili nabídku 

střediska Lipky- Rychta Krásensko, kde se školy v přírodě zúčastnila třída 4. A. Program, 

který zde děti absolvovaly, se nazýval Jak přežít dobu ledovou. 

Velkým projektem letošního školního roku byla akce s názvem Tišnov z výšky. Na začátku 

celého projektu bylo vytipováno 9 nejbližších kopců v okolí Tišnova, tak aby byly 

dostupné pro všechny žáky.  Cílem bylo, aby žáci tyto kopce navštívili v rámci přírodo – 

vlastivědné vycházky. Zástupce žáků z každé třídy si vylosoval název kopce, který 

s třídou zdolali. Pro třídní učitele byly připraveny mapy, podle kterých se v terénu 

orientovali.  

Projekt byl rozdělen do dvou dnů.  První den žáci absolvovali vycházky na vylosované 

kopce a druhý den zpracovávali prezentaci. K tomu potřebovali zjistit mnoho informací – 

o historii kopce, vlastivědné a přírodovědné informace a součástí prezentace byl také 

literární výstup. Použili také fotografie pořízené na vycházce. 

Ze všech prezentací byla vytvořena výstava, kde měli možnost všichni žáci, učitelé 

a asistenti hlasovat a vybrat v dané kategorii nejlepší práci.  

Celý projekt vyvrcholil vyhlášením nejlepších prezentací a žáci z vítězné třídy 1. C, 6. C 

a 7. B se vznesli v balónu a opravdu viděli Tišnov z výšky. 

Naučme děti poznávat krásy našeho města a okolí, vždyť právě tohle má smysl. 

Již několikaletou tradicí je výlet pro žáky, kteří se pravidelně během školního roku zapojují 

do sběrů pořádaných školou. V letošním roce jsme jeli na výlet do Údolí chlébského 
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potoka. Tato přírodní rezervace je známá hlavně obrovským množstvím kvetoucích 

bledulí brzy z jara. 

Od loňského školního roku jsme se zapojili do programu Les ve škole. Jedná se o aktivity 

spojené s poznáváním fauny a flóry lesa a celého ekosystému. Tomuto programu jsme se 

s dětmi 1. stupně věnovali ve třídách 1. D a 2. D. Děti 2. D byly za svoji práci v programu 

odměněny, protože získaly titul lesní třídy a získaly nálepku na dveře školy.  

Také jsme pokračovali ve sběru papíru, hliníku, baterií, drobného elektra, cartridge 

a tonerů a nefunkčních mobilních telefonů. Za sběry v Recyklohraní (baterie, drobné 

elektro a tonery) získáváme body a ty měníme za odměny. Děti učíme, že recyklací šetříme 

životní prostředí. 

Příprava žáků na certifikované zkoušky Cambridge school 

Naše škola uzavřela v roce 2014 partnerskou dohodu s certifikační agenturou P.A.R.K. 

CAMBRIDGE. Ve školním roce 2017/18 se začalo připravovat na Cambridgeské zkoušky 

YLE Starters 17 žáků, kteří budou zkoušku skládat ve školním roce 2018/19. Na zkoušku 

YLE Movers se připravovalo 31 žáků, z toho 20 žáků dosáhlo na plný počet erbů, 100% a 

ostatní výsledky se pohybovaly v rozmezí 85 – 90%.  Příprava probíhala v kroužcích YLE, 

které vedly vyučující školy. Výsledky žáků ve zkouškách byly opravdu vynikající. Všichni 

zúčastnění dosáhli velmi dobrých výsledků. 

Ve vyšší úrovni o získání certifikátů KET a PET pokoušelo svoje štěstí 11 žáků 8. ročníku 

a 4 žáci 9. ročníku. Ti si svoje znalosti ověřili nejprve absolvováním tak zvaného MOCK 

testu (zkoušek nanečisto). Podle výsledků pak následně 12 žáků úspěšně složilo zkoušky 

a získalo certifikát KET a 3 žáci z 8. ročníku získali certifikát PET. 

O vysoké kvalitě připravenosti našich žáků svědčí i skutečnost, že naše škola byla ve 

školním roce 2015 vyhodnocena agenturou P.A.R.K. jako nejúspěšnější ze 

zaregistrovaných škol. Ve školním roce 2015/16 jsme se stali přípravným centrem ke 

Cambridgeským zkouškám ve spolupráci Brno P.A.R.K. V roce 2016 nám tento post byl 

udělen Julietou Wilsonovou (Director Network Services CELA). K 31. 12. 2017 úspěšně 

vykonalo zkoušku různých úrovní od Starters po PET 188 kandidátů. 

Hudební akce  

Prosinec 2017 Účinkování pěveckého kroužku a žáků 2. stupně na Vánočním  

   jarmarku, na vánoční poradě a na vánočním koncertu pro tišnovské 

   základní školy a gymnázium 

Únor 2018  Koncert multiinstrumentalisty Pavla Hrabě pro žáky 1. a 2. stupně 

Červen 2018  Svátek hudby – pěvecký kroužek 

Slavnostní zakončení povinné školní docházky – 9. ročník  
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Žákovská knihovna  

V žákovské knihovně je zapsáno 1 835 knih v celkové hodnotě 226 774,- Kč.  

Ve školním roce 2017/2018 bylo zakoupeno 86 knih v celkové hodnotě 14 914,- Kč. 

Knihovnu navštěvovalo 27 učitelů a 49 žáků. Bylo vypůjčeno 719 titulů. 

Souvislá společná četba byla využívána v rámci čtenářských dílen vždy napříč celým 

ročníkem. Při žákovské knihovně pracuje Knihovnický kroužek, který se schází 1x týdně. 

Péče o talentované žáky  

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., § 12–14) probíhá 

na druhém stupni ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 

předmětů (VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A). 

Na 1. i 2. st. mají tito žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky, účastnit se školních 

projektů, soutěží a olympiád. Velmi dobře pracoval matematický kroužek žáků 5. tříd pod 

vedením Mgr. Jany Křížové. 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) – školní speciální pedagog  

Náplň práce: 
- vyhledává žáky se speciálně vzdělávacími potřebami – depistáž 

- zajišťuje speciální diagnostiku 

- provádí individuální speciálně pedagogickou reedukaci žáků  

- odborně spolupracuje na vytváření plánů pedagogické podpory (PLPP) nebo 

individuálních vzdělávacích plánů (IVP) 

- průběžně konzultuje naplňování a hodnocení PLPP a IVP 

- realizuje pravidelné konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ - PPP, SPC)  

a jinými odborníky 

- intenzivně spolupracuje se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a ostatními členy 

školního poradenského pracoviště (ŠPP) 

- poskytuje metodickou podporu vyučujícím a asistentům pedagoga (AP) 

- průběžně doplňuje kabinetní sbírku speciálního pedagoga odbornou literaturou  

a vhodnými pomůckami 

- zapůjčuje odbornou literaturou a vhodné pomůcky 

- spolupracuje se zákonnými zástupci žáků  

- zajišťuje nákup pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- podporuje žáky muzikoterapeutickou činností prostřednictvím kroužků 

 

V průběhu školního roku 2017/2018 působily ve škole dvě speciální pedagožky – Mgr. Zdeňka 

Molíková a Mgr. Jitka Trojánková (částečný úvazek). Činnost školních speciálních pedagogů 
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byla částečně financována z výzvy MŠMT č. 02_16_022: Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I - Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (OP VVV). A částečně z normované finanční náročnosti, která je vázána na 

doporučení poradenských zařízení – PPP a SPC.  

Aktuálně nastavený systém poskytování podpůrných opatření ve školství se odrazil 

v navýšení počtu vypracovaných PLPP a IVP, zvýšeném množství konzultací 

s pedagogickými pracovníky, členy ŠPP i odborníky ŠPZ a následně i v počtu konzultačních 

hodin se zákonnými zástupci. Související administrativa a časová náročnost kladly zvýšené 

požadavky nejen na speciální pedagožky, ale i na pedagogy vzdělávající žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP). Včasná diagnostika, realizace podpůrných opatření (PO) 1.–

3. stupně, součinnost s pedagogickými pracovníky a zástupci ŠPZ, účinně přispěly k integraci 

žáků se SVP. Pozitivní změny byly zaznamenány ve spolupráce s rodiči. Mnozí z nich se 

aktivně podíleli na plnění PLPP a IVP, což se pozitivně promítlo i do výsledků vzdělávání 

jejich dětí.  

Výčet jednotlivých činností speciálních pedagožek Mgr. Zdeňky Molíkové a Mgr. Jitky 

Trojánkové (za školní rok 2017/2018) je shrnut a doplněn statisticky v následující tabulce. 

 

Náplň práce školního speciálního 

pedagoga  

Počet podpořených 

subjektů Mgr. Molíková 

Počet podpořených subjektů 

Mgr. Trojánková 

Celkem podpořených žáků  71 žáků/ rok  35 žáků/ rok 

Individuální speciálně pedagogická 

péče  

50 žáků/ rok  29 žáků/ rok 

Poradenská a metodická podpora 

rodičů  

103 konzultací  82 konzultací 

Odborná spolupráce a metodické 

vedení učitelů  

315 konzultací  295 konzultací 

Odborná spolupráce a metodické 

vedení asistentů pedagoga  

26 individuálních 

4 skupinové konzultace  

26 individuálních 

5 skupinové konzultace  

Koordinace školního poradenského 

pracoviště  

69 konzultací  19 konzultací 

Spolupráce s dalšími odborníky  93 konzultací  6 konzultací 

Realizace intenzivních reedukačních 

programů přes letní prázdniny  

17 žáků  9 žáků 

Vyhledávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

15 hod depistáže  24 hod depistáže 

Diagnostika schopností a dovedností 

v ČJ a Ma  

25 žáků  4 žáci 

Skupinová speciálně pedagogická 

péče – muzikoterapie  

21 žáků/ rok  - 
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Hudební vystoupení s kroužkem "Muzikoterapie" a " Hrátky s hudbou". Program Veselé 

bubnování dne 20. 4. 2018 v Inspiru – Den Země a stejné představení ve školní družině 

17. 5. 2018. 

 

Školní poradenské pracoviště – školní psycholog 

Školní psycholog nabízí psychologické poradenství ve škole, je k dispozici žákům při 

řešení osobních problémů, na zakázku rodičů a učitelů pracuje s problémy žáků (výukové, 

výchovné, kázeňské, neprospěch, obtížné situace v rodině, vrstevnické vztahy ve třídě, 

závislosti...), pomáhá ke zkvalitnění vztahů mezi žáky a třídním učitelem,  pracuje se 

třídou na témata primární prevence a v rámci intervencí pro budování vzájemných 

pozitivních vztahů, pracuje se skupinami vybraných jedinců. 

Činnost školního psychologa a speciálního pedagoga je financovaná z MŠMT, z výzvy 

č. 02_16_022: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).  

Aktivity pro ZŠ - personální podpora - školní psycholog a školní speciální pedagog. 

Výčet činností: 

Počet žáků ke konzultacím: 46 žáků 

Náslechy ve třídách: 8 tříd 

Práce se třídami: 11 tříd  

Dlouhodobá práce se třídami: 4 třídy 

Dlouhodobá práce se skupinami žáků: 3 třídy 

Průběžná preventivní a depistážní činnost ve třídách 

Konzultace s asistentkami pedagoga: 11 asistentek pedagoga 

Konzultace s pedagogy: 26 pedagogů 

Spolupráce s OSPOD: 2 žáci 

Spolupráce s PPP: 1 žák 

Konzultace s vychovatelkami ze školní družiny: 4 vychovatelky 

Sport na škole 

Jako každý rok, tak i letos se vybraní žáci naší školy účastnili sportovních akcí pořádaných 

jak školou (utkání mezi třídami), tak AŠSK, a dosáhli řady úspěchů. První akcí byl 

atletický čtyřboj, kde děvčata obsadila 2. místo v kraji a chlapci se probojovali až na 

republikové finále (13. místo, Drhlík, Misař, Magyar, Paralič). Turnaj v minifotbalu 

proběhl na přelomu září a října a vybojovali jsme 1. místo v okrese. 



Výroční zpráva Školní rok 2017–2018 

 

22 

Už tradičně na podzim to byl florbal (mladší žáci) - okrsek 7. místo, (starší žáci) – okres 

4. místo. Dále jsme se zúčastnili šplhu ZŠ – 2. místo a Vánoční laťky – 1. místo a stolní 

tenis – 2. místo v okrese.  

V únoru jsme se zúčastnili halového fotbalu a vybojovali 2. místo v okrsku. Na jaře se už 

každoročně přihlašujeme na basketbal ZŠ – starší žákyně obsadily v okresním finále 

2. místo. Mladší žákyně vybojovaly 1. místo a starší žáci 3. místo. Po kratší odmlce se naše 

škola přihlásila na volejbal dívek a bylo z toho pěkné 2. místo v okrese. 

V květnovém čase naše škola pořádala okrskové kolo Poháru Rozhlasu.  Na domácí půdě 

se nám podařilo postoupit se všemi družstvy na okresní finále do Brna. Nejúspěšnější 

výpravou byly starší žáci, kteří postoupili až do krajského finále v Břeclavi, kde obsadili 

celkové 2. místo. Starší žákyně obsadily 4. místo v krajském kole a mladší žákyně se 

umístili na 4. místě v okresním finále a mladší žáci 5. místo rovněž v okresním kole. 

Uskutečnil se opět lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník v prostředí Nového Hrozenkova 

ve ski centru Kohútka. Výprava čítala 75 žáků, 7 instruktorů a jednoho zdravotníka. 

Termín byl zvolen na konec ledna, kdy bylo velice proměnlivé počasí, sněžilo a mrzlo, 

pršelo, ale i svítilo slunce. Zažili jsme tedy všechny rozmary počasí. Moc se nám zde líbilo, 

lyžování si všichni osvojili, poznali nové kamarády a dozvěděli si i nové informace 

ohledně zimních sportů. Můžeme tedy tuto akci kladně hodnotit ve všech směrech. 

Každý sportovec za svou účast ať už ve školním, okrskovém nebo jakémkoliv kole 

dostával body do školní soutěže Sportovec školy, který bude mít tento rok šestý ročník. 

Navíc mohl každý získat plusové body za své umístění a výkony. Vyhlášení nejlepších 

sportovců školy proběhne opět na konci školního roku, při slavnostním ukončení v atriu 

školy. Výsledky byly následující. 

Hoši: 1. místo Paralič Marek 9.C, 2. místo Drhlík Filip 9.A a 3. místo Misař Filip 9.A 

Dívky: 1. místo Jelínková Barbora 9.A, 2. místo Burešová Hana 9.C a 3. místo Cibulková 

Michaela 8.D  

Každý sportovec pak přináší své body ke třídnímu sčítání a největší počet bodujících 

sportovců má třída 9.A, která po zásluze obsadila první místo. Na druhém místě se 

umístila 9.C a na třetím místě 7.D. 

Činnost žákovské samosprávy ve školním roce 2017/2018 

Žákovskou samosprávu v tomto školním roce tvořili zvolení zástupci jednotlivých tříd 

4 – 9. ročníku.  Žáci mají možnost prostřednictvím žákovské samosprávy ovlivnit život na 

škole.  

Přehled sběrů: 

1. sběr papíru: 

- září 13 520 kg  

- leden 20 210 kg  
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- březen 10 280 kg 

- červen 12 917 kg 

Pro školu získáno 80 370 Kč. 

2. sběr hliníku: za celý školní rok 496 kg 

3. sběr kaštanů: během měsíce října děti sbíraly kaštany (nejlepší sběrači byli 

odměněni poukázkou na nákup zboží v papírnictví) 
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Přehled akcí:  

Sběr papíru 18.9. - 22.9. 

Sběr kaštanů 11.10. - 18.10. 

Retro- diskotéka 13.10. 

Den halloweenských kostýmů 31.10. 

Den laskavosti 16.11. 

Mikulášská nadílka (pro děti MŠ a I. stupeň) 5.12. 

Česko zpívá koledy 10.12. 

Sběr papíru 15.1. - 19.1. 

Teplákový den 16.1. 

Valentýnská přání pro spolužáky 14.2. 

Valentýnská diskotéka 16.2. 

Sběr papíru 19.3. - 23.3. 

Ponožkový den (podpora lidí nemocných Downovým syndromem) 21.3. 

Vzkazy ke Dni učitelů 28.3. 

Kulturní program pro seniory v Domově důchodců v Předklášteří 11.4. 

Čtení pro prvňáky a druháky 16.4. – 27.4. 

Den se zvířecím mazlíčkem 16.5. 

Bazárek (prodej drobných předmětů) 21.5. 

Sběr papíru 4.6. - 8.6. 

Den s hudbou 25.5. 

Celoroční školní soutěž „Prima třída“: 

Třídy, které vyhrají tuto soutěž, se po celý školní rok snaží nastřádat co nejvíce bodů za 

jednotlivé aktivity žákovské samosprávy. Letos se vítěznými třídami stala na prvním 

stupni 2. A, na druhém stupni 7. A. Třídy dostaly finanční odměnu.  

Činnost žákovské samosprávy je rozmanitá. Děti mohou svými nápady a činnostmi 

přispět k příjemné školní atmosféře i k ovlivnění života mimo školu. Za práci a ochotu jim 

patří dík. 

Zapojení do projektu OP VVV v rámci výzvy 22 

Na škole je od 1. ledna 2017 realizován projekt s názvem Základní škola, Tišnov, náměstí 

28. října 1708 - výzva 022 (reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004616), v jehož 
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rámci bude škola čerpat finanční dotaci ve výši 2 062 351 Kč. Z finančních prostředků 

dotace bude hrazeno 0,5 úvazku speciálního pedagoga a 0,5 úvazku školního psychologa, 

oba po dobu 24 měsíců. Zbylé prostředky budou použity na úhradu DVPP pedagogů školy 

a na nákup pomůcek souvisejících s realizací vybraných šablon. Datum ukončení projektu 

je 31. 12. 2018. 

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2017/2018 neproběhlo žádné šetření provedené Českou školní inspekcí. 

Magister Optimus 2018 

Ocenění Magister Optimus bylo v letošním školním roce předáváno již potřetí. Jedná se 

o ocenění nejlepších pedagogických pracovníků, které předává vedení města ve snaze 

pozvednout vysokou prestiž této profese. Za naši školu byly nominovány tři pedagožky, 

Mgr. Lenka Dufková, Soňa Kvíčalová a Mgr. Jaroslava Antošová, kterou společně 

nominovaly na mimořádné ocenění obě tišnovské základní školy.  

ICT ve škole  

Škola je dobře vybavena informačními technologiemi. Výrazný posun v této oblasti byl 

učiněn zejména díky realizaci projektů z dotačních titulů v rámci OPVK. Z těchto 

finančních prostředků byla vybavena počítačová učebna pro žáky, zakoupeny interaktivní 

tabule a interaktivní dataprojektory, notebooky sloužící učitelům ve výuce a v přípravě do 

hodin a tablety pro žáky, které jsou využívány ve výuce. Vzhledem k tomu, že škola 

disponuje značným hardwarovým potenciálem, obrací se nyní naše pozornost k zajištění 

bezchybného provozu veškerého vybavení.  

Stav vybavenosti výpočetní technikou na škole: 

Výpočetní technika určená pro užívání žáky: 

 Dvě počítačové učebny, vybavené 30 a 28 počítači pro žáky, v každé učebně je 

instalovaný dataprojektor a počítačové pracoviště pro učitele.  

 Osm učeben s interaktivní tabulí (včetně příslušenství – dataprojektor, ozvučení) 

a počítačovým pracovištěm pro učitele, do dvou učeben byl nainstalován 

interaktivní dataprojektor a ozvučení, 7x mobilní zařízení pro výuku (plátno, 

ozvučení, dataprojektor). 

 Učebna speciálního pedagoga (dvě počítačová pracoviště pro žáky). 

 Čtyři multimediální učebny (fyziky, chemie, přírodopisu a hudební výchovy) – 

zařízení: notebook, dataprojektor, ozvučení. 

 20 kusů tabletů – volně přenositelné zařízení určené pro výuku. 

 Počítačové pracoviště a notebook pro práci se žáky s IVP. 
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Výpočetní technika určená pro pedagogy: 

 40 ks notebooků a dvě počítačová pracoviště ve školním infocentru – slouží 

pedagogům pro přípravu na vyučování. 

Výpočetní technika využívaná managementem školy a TH pracovníky: 

 5 ks počítačových sestav (kancelář ředitelky, zástupkyně, ekonomky, vedoucí 

školního stravování, sekretariát). 

Poradenské služby v základní škole – školní poradenské pracoviště  

 fyzický 

počet 

kvalifikace, 

specializace 

dosažené 

vzdělání 

výchovný poradce 1 
uč. I. st., VP na MU 

(4 sem.) 
VŠ 

školní metodik prevence 1 uč. I. stupně VŠ 1. st. + Hv 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené 

vzdělání 

školní psycholog  0,5 --- VŠ 

školní speciální pedagog 

(netřídní)* 1 
pec. ped. VŠ 

 

školní speciální pedagog 

(netřídní)* 0,5 
Uč. I. stupně + spec. 

ped. 

VŠ 

 

 

 do 35let 35–50 let 50 let–důch.  

věk /z toho důchodci 

výchovný poradce 0 0 1 

školní metodik prevence 0 1 0 

školní psycholog 0 1 0 

školní speciální pedagog 0 0 2 
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Hodnocení Minimálního preventivního programu  

V Minimálním preventivním programu byly zohledněny věkové požadavky skupin tak, 

aby program odpovídal dané věkové skupině. Programy byly učiteli i žáky hodnoceny 

kladně. Změny oproti Minimálnímu preventivnímu programu jsou způsobeny aktuální 

potřebou žáků a možnostmi poradenských zařízení.  

 Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2017/18 

Akce I. stupeň II. stupeň Organizace 

Třídnické hodiny 6 x 2 hodiny 6 x 2 hodiny Třídní učitelé 

Bezpečné chování 1. ročník  Městská policie Tišnov 

Návštěva služebny 4. ročník   Policie ČR 

Dopravní výchova 4. ročník   Autoškola Blansko 

Co vše se dá dělat na 

internetu? 5. ročník   Knihovna Tišnov 

Adaptační program – 1 

den   6. ročník Inspiro 

Dospívání a hygiena   

Dívky  

6. ročníku Procter and Gamble 

Unplugged – 12. lekcí   6. ročník  

Spolek psychologických služeb, 

učitelé OV 

Virtuální komunikace   6. ročník Knihovna Tišnov 

Kyberšikana   7. ročník Knihovna Tišnov 

Prevence  8.ročník Mgr. Radim Vykoukal 

Proč říct NE cigaretám  6.-8. ročník 

Centrum léčby závislosti na 

tabáku 

 

Tabulka prokázaného výskytu rizikového chování ve školním. roce 2017/2018 

  I. stupeň II. stupeň 

Vandalství   6.C 

Distribuce e-cigaret  8.C 

Krádež 5.B  

Záškoláctví 1.B 6.C, 8.B, 8.D, 9.A, 9.B, 9.C 
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Kouření  9.B 

Zpráva o poskytování informací  

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

za období 1. 9. 2017–31. 8. 2018. 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, 

mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění 

a. Celkový počet písemných žádostí o informace: 75 (vyžádání zpráv na žáky školy 

od sociálního odboru MěÚ Tišnov, Policie ČR, exekučních úřadů, příp. jiných 

škol) 

b. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

c. Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 

informace: 0 

d. Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

Přehled nejdůležitějších akcí za školní rok 2017/2018:  

 Celé Česko čte dětem 

 Návštěvy v městské knihovně Tišnov 

 Ekologické pobyty a programy – Chaloupky u Okříšek, Jezírko, Krásensko, 

Rezekvítek 

 Ekologický program – Tonda obal na cestách 

 Den otevřených dveří 

 Lyžařský výcvikový kurz 

 Exkurze v Terezíně 

 Mikuláš a Adventní jarmark  

 Čertovský šplh 

 Vernisáž knihy Mgr. Bohumila Kabeše Zvířata kolem nás 

 Preventivní akce Policie ČR 

 Cyklus Předškolák 

 Cyklus Školička 

 Plavecký výcvik 

 Dopravní výchova 

 Miniveletrh středních škol 

 Přijímací zkoušky na nečisto (ve spolupráci s Gymnáziem v Tišnově) 

 Jeden svět – filmová projekce pro vybrané třídy 1. a 2. stupně. 

 Pasování na čtenáře pro žáky 1. tříd 

 Bioskop 
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 Projekt Potencionální zaměstnavatelé na Tišnovsku 

 Tišnov z výšky – vlastivědně zaměřené celoškolní projektové dny (ve spolupráci 

s KPŠ) 

 Jednodenní zájezd do Vídně 

 Eurorébus – zeměpisná soutěž pro 7. roč. 

 Den jazyků – celoškolní přehlídka jazykových dovedností žáků 

 Škola v přírodě Chorvatsko – Brela – žáci 4. a 5. ročníku 

 Ročníkové práce – žáci 9. roč. 
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Zpráva o činnosti Klubu přátel školy (KPŠ)  

Dary KPŠ:  143 919 Kč 

Příspěvky města Tišnova: 25 000 Kč (35. výročí školy)  

KPŠ přispěl ve školním roce 2017/2018  na tyto akce: 

 

 Odměny pro žáky (soutěže nebo akce sportovní, výtvarné, pěvecké, recitační, 

vánoční, jednotlivých předmětů, nejlepší žáci, odměny pro jednotlivé třídy) 20 000 

Kč 

 Kroužky a školní knihovna – 22 000 Kč  

(s příspěvkem města 14 000 Kč – jaro 2017) 

 Jízdné Terezín – 17 500 Kč 

 Jízdné pro žáky 8. roč. – exkurze v okolních závodech 1 979 Kč  

 Montáž a zapojení keramické pece 7 761 Kč 

 Sedací prvky 32 230 Kč 

 Africké bubnování 3 160 Kč (vystoupení 10 Kč/žáka) 

 Nový web KPŠ 18 000 Kč 

 Seznam členek výboru KPŠ: 

 Mgr. Ľubica Kubicová, Bc. Michaela Nečasová, Mgr. Jana Chadimová 

 Kontrolní orgán: Ing. Martina Bednářová 

Prezentace školy na veřejnosti  

Škola se na veřejnosti prezentuje svými webovými stránkami www.tisnov-zs28.cz, 

Facebooku školy, pravidelně zveřejňuje články o uskutečněných akcích a projektech 

v Tišnovských novinách (www.tisnov.cz/cs/tisnovske-noviny.html) a ve zpravodajství 

Tišnovské televize. Příležitostně jsou uveřejňovány články v  regionálním tisku.  

Spolupráce s odborovou organizací  

Vedení školy úzce spolupracuje se ZO ČMOS PŠ s předsedkyní Mgr. Marcelou 

Kovaříkovou. Výbor ČMOS spolupracuje na sestavování rozpočtu FKSP, kolektivní 

smlouvy a podílí se na provozu školy. 

Hodnocení činnosti školní družiny  

Na naší škole máme osm oddělení školní družiny s kapacitou 240 dětí. 

Dětem připravujeme program činností tak, aby jim umožnil svobodnou volbu při rozvoji 

jejich specifických zájmů. Zájmová činnost probíhá na základě ročního časového plánu, 

který je měsíčně rozpracován do soutěží, her, vycházek a jednotlivých složek výchovy.  

http://www.tisnov-zs28.cz/
http://www.tisnov.cz/cs/tisnovske-noviny.html
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V rámci běžné činnosti školní družiny mají děti možnost využít mnoho společenských her, 

jednoduché i náročnější polytechnické stavebnice, mohou vyzkoušet také různé výtvarné 

techniky a postupy.  

Snažíme se, aby se mezi žáky zlepšila schopnost ovládat se, soustředit se, aby byly vůči 

sobě kamarádští. Při pobytu v družinách vytváříme dobrou náladu. Spolupracujeme se 

školním psychologem, speciální pedagogem a učiteli.  

Pro naši zájmovou činnost využíváme tělocvičny, učebnu dramatické výchovy, 

počítačovou učebnu a knihovnu. Pro pobyt venku mají děti k dispozici tělovýchovný areál 

základní školy, dětský koutek a přírodní prostření v okolí školy. Družiny jsou průběžně 

vybavovány dětským nábytkem, moderními stavebnicemi a společenskými hrami.  

V průběhu školního roku jsme pro děti uskutečnili různé soutěže a akce, patří mezi ně 

např. fotbalová utkání mezi sebou i s žáky ZŠ Tišnov, Smíškova ul. Jako každý rok se 

konala drakiáda. V říjnu vychovatelky dětem připravily přírodovědná dobrodružství na 

Květnici a soutěž „Poznáváme všemi smysly“. V listopadu jsme udělali radost 

kamarádovi, kamarádce a vytvářeli jsme ozdobné náramky přátelství. Zapojili jsme se do 

Světového dne laskavosti nebo zábavnou formou plnili úkoly v angličtině. V sychravý 

podzim přišla vhod i tradiční ochutnávka bylinných a ovocných čajů. Mezi zimní akce 

patří návštěvy městské knihovny, adventní tvořivá činnost v družinách nebo uvedení 

Divadla Zdeňka Ševčíka hrou Pohádky z bedýnky. V zimních měsících měly děti 

množnost zdolat horolezeckou stěnu v středisku volného času Inspiru nebo si zabruslit na 

umělém kluzišti. Oblíbené jsou i soutěže v tělocvičně, např. „Ukaž, co umíš“, kde děti 

poměřují své síly v rychlosti a obratnosti. Nezapomínali jsme také pomáhat zvířátkům 

a ptáčkům v okolí školy. S herci Divadla Koráb jsme zažili „Masopustní pohádkový 

karneval“. Na jaře se děti mohly dostatečně vyběhat na školním hřišti, a to při závodivých 

hrách „Olympiáda trochu jinak“ nebo soutěži „Kdo z koho“.  

Tyto různé zážitkové hry a soutěže děti spolehlivě pobaví, a proto spousta školáků se už 

v červnu začíná těšit na to, co nového a zajímavého v družině zažijí v příštím roce. 

V naší výchovně-vzdělávací činnosti se snažíme, aby žáci vyplnili čas strávený v družině 

odpočinkem, relaxací, hrou a jednotlivými druhy zájmové činnosti. 

V rámci školní družiny celoročně probíhaly tyto zájmové kroužky:  

dva kroužky dramatické výchovy, kde jsou děti rozdělené podle věku. Obsahem 

dramatické výchovy je interpretace, improvizace, námětové hry, hry na rozvoj smyslového 

vnímání, seznamovací hry i říkanky s pohybem.  

Kroužek hrátky s hudbou, ve kterém se děti věnují seznamování s netradičními 

hudebními nástroji; zvládají techniku hraní na brumli, africkém bubnu, mořském bubnu, 

tibetské míse a kartálkách, ústní harfě a dalších rytmických hudebních nástrojích. 

S nacvičeným programem se předvedly svým blízkým na besídkách školní družiny.  
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Kroužek informatiky, kde si děti osvojují základy manipulace s PC. V programu 

"Malování" se učí vytvářet různé obrázky, v programu "Microsoft Office Word" psát 

jednoduché texty a na internetu vyhledávat si informace, které je zajímají. 

Podporujeme estetickou úpravu školní družiny. Na chodbách a v místnostech družin 

vystavujeme výtvarné a pracovní výsledky žáků. K vánočním a velikonočním svátkům 

děti vyrábějí různá přání a drobné dárky pro své blízké. Ukázky z těchto činností jsou 

prezentovány na výstavách ve vestibulu školy. 

Snažíme se střídat činnosti různého zaměření tak, aby se dětem ve školní družině líbilo 

a byly zde spokojeny. Průběžnou zájmovou činnost a dění ve školní družině včetně 

fotodokumentace zaznamenáváme na webových stránkách školy v sekci školní družina 

a na Facebooku školy 

 

 

Eva Bořková, vedoucí vychovatelka  
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Příloha č. 1 Společné aktivity školní družiny ve školním roce 2017/2018 

15.9. Skok do dálky z místa 

21.9. Les plný dárků – zážitková hra 

27.9. Utkání v kopané mezi odděleními ŠD 

13.10. Sportovní aktivity s žáky ŠD Smíškova ZŠ 

18.10. Přírodovědná dobrodružství 

24.10. Poznáváme všemi smysly 

2.11. Angličtina je náš kamarád – zábavné hry a doplňovačky 

9.11. Ozdobné náramky přátelství kamarádovi, kamarádce  

13.11.  Světový den laskavosti – úklid odpadků v okolí dětského hřiště a v 

lese pod kopcem Květnice 

27.-30.11. Ochutnávky bylinných čajů 

1.12    Divadlo Zdeňka Ševčíka „Pohádky z bedýnky“  

7.12.,14.12. Návštěva městské knihovny - „Knihy mého srdce s J. Ladou“ 

11.12.-15.12. Týden adventní tvořivé činnosti 

20.12.  Vánoční stromek pro zvířátka – vycházka do lesa a zdobení 

stromečku 

5.1., 12.1. Inspiro – středisko volného času –   návštěva horolezecké stěny 

19.1. Magické divadlo – kouzelník Katonas 

23.1.,13.2.,20.2. Bruslení na umělém kluzišti při ZŠ Smíškova 

23.2. Masopustní pohádkový karneval s herci Divadla Koráb 

5.3. Pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu 

7.3.  Návštěva městské knihovny - „Pohádky a zvířátka J. Lady“ 

16.3. Velikonoční dílnička s uměleckou sklářkou A. Dostálovou z Galerie 

 Skleněnka 

21.3. Velikonoční výstava prací žáků ŠD 

23.3. Olympiáda trochu jinak – sport pro každého 

4.4. Skok do dálky – soutěž o nejlepší výkon 

13.4. Závodivé hry na flexiběžkách a ručních twisterech 

20.4. Den Země v středisku volného času Inspiru – vystoupení kroužku 

Hrátky s hudbou - bubnování  
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25.4. Dopravní hřiště – jízda zručnosti na kole, koloběžce 

26.4. Školní projekt „Ovoce do škol“ - ochutnávky 

10.5. Utkání v kopané s žáky ŠD Smíškova ZŠ 

17.5. Vystoupení kroužků Hrátky s hudbou a Muzikoterapie 

23.5. Soutěž „Kdo z koho“ 

25.5. Noc ve škole s kroužky Hrátky s hudbou a Muzikoterapie 

6.6. Švihadlový král, královna 

12.6. Paměťová hra v přírodě 

21.6. Nejdelší had z přírodnin 
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Příloha č. 2: Hospodaření školy (výnosy a náklady) 

Výnosy Částka 

Sběry 66 tis. Kč 

Stravné 3 156 tis. Kč 

Nájemné 272 tis. Kč 

Úroky 3 tis. Kč 

Příspěvek školní družina 204 tis. Kč 

Ostatní 66 tis. Kč 

Dotace Města Tišnov 3 813 tis. Kč 

Dotace Jihomoravský kraj 43 344 tis. Kč 

Výzva OP VVV 22 1 006 tis. Kč 

ÚZ 33052 Zvýšení hrubých mezd 773 tis. Kč 

ÚZ 33063 Zvýšení mezd HMNP 193 tis. Kč 

Dotace plavání 22 tis. Kč 

 

Náklady Částka 

Spotřební materiál (vč. potravin) 3 879 tis. Kč 

Spotřeba energií (voda, teplo, el. energie, plyn) 2 264 tis. Kč 

Opravy a udržování 400 tis. Kč 

Cestovné 71 tis. Kč 

Náklady na reprezentaci školy 5 tis. Kč 

Ostatní práce nevýr. povahy 609 tis. Kč 

Mzdové náklady 28 172 tis. Kč 

Zákonné sociální pojištění 9 477 tis. Kč 

Zákonné sociální náklady 270 tis. Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku 864 tis. Kč 

Náklady z DHIM a DNIM 733 tis. Kč 
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Krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem 

Posledním srpnovým dnem končí nejen prázdniny, ale i školní rok 2017/2018. Rok, který 

byl naší ZŠ, náměstí 28. října, ve znamení mnoha aktivit, a základní vzdělání v něm 

ukončilo 92 žáků devátých tříd.  

V září 2016 se díky velkému pochopení vedení města podařilo zareagovat na problém 

s nedostatečným počtem učeben. Město Tišnov podalo žádost o dotační program 

z Ministerstva financí ČR a získalo dotaci na ve výši 10,3 mil. Kč. Celkové náklady činily 

13 570 000 korun.  

Během školního roku 2016/2017 tak v podkrovním prostoru nad pavilonem č. 8 naší školy 

vzniklo 6 nových kmenových učeben. Červená, modrá, žlutá, zelená… takové barvy se na 

vás smějí při vstupu na středovou společnou chodbu. Jednotlivé třídy mají každá svou 

barvu a atypický tvar, který se odráží i v prostoru středové chodby. Tu prosvětlují 

zešikmené skleněné vhledy do jednotlivých tříd. Dvě ze tříd jsou navíc rozšířeny o prostor 

družiny, ve kterém děti mohou využít velké množství variabilních i pevných hracích 

prvků jako např. lezeckou stěnu. Sociální zázemí pro žáky i učitele, kabinet, šatny, 

úklidové prostory – i zde vše září barvami a po roce užívání stále ještě novotou. Na 

realizaci tohoto projektu jsme velmi hrdí a jsem velmi ráda, že zřizovateli není lhostejné 

kvalitní vzdělávání školou povinných dětí. 

Uplynulý školní rok se nesl také ve znamení inkluze, tedy společného vzdělávání všech 

dětí, ať už s handicapem nebo bez, ve stejné třídě základní školy. Naše školní poradenské 

pracoviště ve složení dvě speciální pedagožky, psycholožka, výchovná a kariérová 

poradkyně se snaží být rodičům i učitelům nápomocno ve zvládání vzdělávání a výchovy 

dětí s mnoha diagnózami – ať jsou to poruchy učení, poruchy chování, poruchy 

autistického spektra, děti s mentálním i tělesným postižením a v neposlední řadě děti 

nadané. Letos v září skončí dvouleté přechodné období, během kterého měly běžné 

základní školy zvládnout přípravu na vzdělávání dětí bez rozdílu intelektu za pomoci 

nově nastavených podpůrných opatření 1. – 5. stupně. 

Jak se to povedlo u nás? Na škole má tuto problematiku na starost Mgr. Eva Brázdová – 

výchovná poradkyně a zástupkyně pro 1. stupeň. Díky jejímu velkému pracovnímu 

nasazení si dovoluji říct, že tuto problematiku zvládáme se ctí. Od prvního asistenta 

pedagoga před devíti lety po 22 asistentů v nadcházejícím školním roce 2018/19, přes 

stálou péči o cca 200 žáků s různými diagnózami, vyšší vzdělanost učitelů díky mnoha 

absolvovaným kurzům a seminářům týkajících se inkluze. Rozšířený tým školního 

poradenského pracoviště přináší také odbornější poradenství pro rodiče a snad také 

vybudovanou důvěru rodičů i jejich dětí v nás všechny, kteří se na procesu inkluze 

podílíme. 

Chci poděkovat všem rodičům, pedagogům, asistentům pedagogů a v neposlední řadě 

vychovatelkám školní družiny za jejich nekonečnou trpělivost při práci s těmito dětmi.  
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Důležitým prvkem ve vzdělávání v naší škole stále zůstává ekologie. Koordinátorkou 

ekologických projektů je Mgr. Lenka Dufková, která během roku organizuje mnoho 

celoškolních aktivit (sběr starého papíru, hliníku atd.). Jsme zapojeni do mezinárodního 

výukového programu Les ve škole, který probíhá v 26 zemích světa. Tento program 

koordinuje vzdělávací centrum Tereza. Děti v něm získávají vědomosti o lese pomocí 

pozorování a vlastními prožitky. Aktivity – lesní výpravy, školy v přírodě, tvorba lesních 

deníků, herbářů aj. jsou u dětí velmi oblíbeným a vítaným zpestřením. Výuka mimo školní 

lavice prospívá fyzickému i psychickému zdraví dětí, podporuje vzájemné vztahy, rozvíjí 

jejich kreativitu, schopnost soustředění a zvyšuje vnitřní motivaci se učit. Rozmanitost 

přírody kolem Tišnova a jeho okolí se k těmto účelům přímo nabízí. Pro budoucnost nás 

všech buduje u dětí odpovědný postoj k životnímu prostředí. Třída, která absolvuje během 

roku více přírodovědných aktivit, získává pro školu certifikát Lesní třída a tím i patronaci 

nad 10 m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Letos to byla třída 2. D s paní učitelkou 

Mgr. Ivanou Musilovou.  

Přestože je u nás výuka v některých třídách zaměřena na rozšířenou výuku matematiky 

a přírodovědných předmětů, těší se i cizí jazyky velkému zájmu ze strany našich žáků i 

jejich rodičů. Hlavním jazykem vyučovaným na naší škole je anglický jazyk, který mohou 

žáci navštěvovat již ve 2. třídě jako nepovinný předmět. Mimo tří až čtyřhodinovou 

týdenní dotaci mají žáci během každého akademického roku možnost své dovednosti 

a komunikační úroveň prohloubit v přípravných kroužcích na mezinárodně uznávané 

zkoušky Cambridge English v úrovních: Starters, Movers, Flyers nebo test Key for Schools 

(KET). Jsme rádi, že naše žáky jazyky nejen zajímají a baví, ale jsou v těchto zkouškách 

úspěšní.   

Mnoho žáků také využilo příležitosti zúčastnit se jednodenního zájezdu do Vídně, který 

se konal v prosinci 2017. Naše škola pro velký zájem vypravila hned tři autobusy. Žáci se 

dozvěděli mnoho zajímavostí z historie a současnosti této rakouské metropole a zároveň 

měli příležitost si procvičit komunikaci v německém jazyce.  

Další možností pro naše žáky, jak veřejně prezentovat své skvělé jazykové a komunikační 

dovednosti, byl Den jazyků, který se konal v dubnu letošního roku v prostorách 

tišnovského kina Svratka. Pro návštěvníky byl přichystán bohatý, téměř dvouhodinový 

program. V něm naši šikovní studenti předvedli své dovednosti ve všech třech 

významných světových jazycích vyučovaných na naší škole: anglickém, německém 

a ruském. Starší žáci připravili interaktivní prezentaci o Vídni a Los Angeles. Dále 

předvedli, že jednoznačně zvládají počítat v němčině, ale také dokáží přirozeně 

komunikovat s číšníkem a objednat si jídlo v ruštině. Celý program byl také protkán 

několika vtipnými scénkami na různá témata jako vykradení banky a rozhovor loutek. 

Nechybělo ani  animované video na téma možných budoucích změn v Evropě. Cílem 

tohoto projektu bylo nejen upozornit veřejnost na význam učení se cizím jazykům, 
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propagovat bohaté jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy, ale především 

podporovat  celoživotní učení jazyků našich žáků ve škole i mimo ni, ať již pro studijní 

účely, zaměstnání, mobilitu či jen pro radost. 

Pevně věřím, že se našemu učitelskému týmu bude dále dařit  žáky motivovat 

a připravovat k dalším podobným aktivitám, k mezinárodně uznávaným zkouškám či 

výletům, kde by mohli svoje jazykové dovednosti sebevědomě a úspěšně použít v praxi.   

Během letošního jara se podařila opět jedna z dalších velkých investičních akcí. Částkou 

3 700 000 korun z městského rozpočtu byla realizovaná generální rekonstrukce sociálních 

zařízení u tělocvičen. V současné době vrcholí přípravné práce na projektu rekonstrukce 

a modernizaci školní kuchyně, kdy bylo Město Tišnov opět úspěšné v žádosti o dotaci 

z MF ČR a získalo tak finanční prostředky ve výši 8 500 000 Kč. Tato velká investiční akce 

v celkové výši 12 200 000 Kč proběhne během letních prázdnin v roce 2019. 

I méně příjemné události nás během uplynulého školního roku potkaly. Jednou z nejvíce 

závažných bylo vytopení dvou vybavením nejnákladnějších učeben a to chemie 

a informatiky. Voda protekla přes stropy učeben, chodbami až do žákovských šaten 

v suterénu na   celém třetím pavilonu. Za personální i finanční pomoci vedení města se 

podařilo i tuto potopu zdolat. 

Při pohledu na krásnou budovu naší školy se mi ani nechce uvěřit, že nás na podzim čekají 

oslavy 35. výročí jejího založení. Sama bych jí touto cestou ráda popřála ještě mnoho 

a mnoho dalších úspěšných školních roků! 

Závěrem mého letošního bilancování bych chtěla zdůraznit, že každou dobrou školu tvoří 

nejen kvalitní učitelé, zvídaví žáci a spolupracující rodiče, ale v neposlední řadě 

podporující zřizovatel. Vedení města Tišnova tímto děkuji za velmi vstřícnou spolupráci 

a podporu. 

Výroční zprávu předkládá ředitelka školy PaedDr. Radmila Zhořová ke dni 10. 10. 2018. 


