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V úvodní části Dodatku jsou doplněny informace z kapitol: Charakteristika školy,
Charakteristika ŠVP – pro lepší přehlednost je vždy uveden název celé kapitoly, a pak
jsou uvedeny pouze ty podkapitoly, v nichž došlo k nějaké změně. Tyto podkapitoly
pak v platnosti nahrazují původní podkapitoly ve Školním vzdělávacím programu pro
základní vzdělávání „Kuldovka – svět poznání“, č. j. TZŠ 450/2013.
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Kuldovka – svět poznání“
Název školy: Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38, příspěvková organizace
Adresa školy: Kuldova 38, 615 00 Brno
IČ:

48 51 11 11

IZO:

048 511 111

REDIZO:

600 108 368

Telefon:

545 425 061

Fax:

545 425 060

E-mail:

posta@zskuldova.cz

Web:

www.zskuldova.cz

Zřizovatel školy:

Statutární město Brno - městská část Brno – Židenice

Adresa zřizovatele: Gajdošova 7, Brno – Židenice, 615 00
Kontakty:

tel.: 548 426 111, e-mail:posta@zidenice.brno.cz

Ředitelka školy:

Mgr. Michaela Jedličková

Koordinátoři ŠVP:

Mgr. Michaela Jedličková
Mgr. Dalibor Horáček

Datum schválení Dodatku:

30. srpna 2014

Datum vydání Dodatku:

30. srpna 2014

Platnost dokumentu od:

1. září 2014

V Brně dne 30. 8. 2014
Mgr. Michaela Jedličková
ředitelka školy
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2.2 Současnost školy
Tyršova základní škola je plně organizovanou městskou školou, ve které se vzdělávají
převážně děti z městské části Brno-Židenice. Součástí školy jsou I. a II. stupeň základní školy, školní
družina a školní jídelna. Na prvním stupni je v každém ročníku jedna třída, na druhém stupni
v každém ročníku dvě třídy s výjimkou 7. a 9. ročníku, kde je vždy po jedné třídě, která je rozdělena
na dvě skupiny - studijní a běžnou.
Základní škola - IZO:

048511111

kapacita 360 žáků

Školní družina - IZO:

118200186

kapacita 100 žáků

Školní jídelna - IZO:

103067116

kapacita 330 žáků

Od založení školy (r. 1932) probíhá vyučování v budově, která je v současnosti zapsána jako
státem chráněná památka z období funkcionalismu. Kromě 13 kmenových tříd, z nichž jedna funguje
zároveň jako odborná učebna výtvarné výchovy (díky interaktivní tabuli, která je zde umístěna, je také
využívána vyučujícími ostatních předmětů), mají žáci k dispozici dvě učebny informatiky se 14 počítači,
multimediální učebnu přírodovědných předmětů s interaktivní tabulí, jazykovou učebnu, učebnu dílen,
keramickou dílnu, učebnu hudební výchovy, žákovskou cvičnou kuchyni a školní klub s knihovnou
a čajovnou a hudebně-divadelní sál. Pro výuku tělesné výchovy a pro školní družinu využíváme
tělocvičnu a rovněž travnaté fotbalové hřiště ČAFC Židenice a hřiště s umělým povrchem, které se
nachází v bezprostřední blízkosti školy. Velmi kvalitní zázemí mají 1. třídy a školní družina, které jsou
v samostatné části budovy s vlastním vchodem.
Díky podpoře zřizovatele jsou mnohé odborné učebny nově zrekonstruované (multimediální
učebna, dílny, cvičná kuchyně, školní družina, hudebna, nová učebna informatiky, učebna výtvarné
výchovy, 1. třída). Nemalé finanční prostředky jsou vynakládány na vybavení učeben informatiky,
které jsou nyní v nových prostorech. V každé třídě včetně družiny a knihovny je rozvedena počítačová
síť s kvalitním připojením k internetu. V každé učebně je k dispozici počítač s dataprojektorem
a připojením k internetu. Sedm učeben je vybaveno interaktivními tabulemi.
Vyučující mají k dispozici kabinety, které jsou postupně vybaveny odpovídajícím technickým
zázemím a novým nábytkem, všechny kabinety jsou zasíťované se stálým přístupem k internetu.
V přízemí je školní kuchyně a jídelna s 55 místy u stolů.

2.3 Zaměstnanci školy
V současné době má škola 43 zaměstnanců, z toho 32 pedagogických pracovníků
a 11 správních zaměstnanců. Z pedagogických pracovníků je 24 učitelů, 4 asistenti pedagoga
a 4 vychovatelé školní družiny. Věkový průměr pedagogických pracovníků je nízký. V učitelském sboru
je 5 mužů. Všichni učitelé, s jedinou výjimkou, jsou odborně kvalifikovaní, většina z nich si vzdělávání
stále doplňuje v rámci DVPP.
Vedení školy tvoří ředitelka školy a zástupce ředitelky školy, který spolupracuje s výchovným
poradcem a školní metodičkou prevence v jedné osobě.
Velmi důležitou funkci plní předsedové metodických sdružení a předmětových komisí, kteří
zodpovídají nejen za výuku svěřeného předmětu, dodržování tematického a časového plánu výuky, ale
zajišťují i funkci uvádějících učitelů pro začínající kolegy, organizují předmětné soutěže a jsou garanty
projektů. Na 1. stupni je organizací akcí pověřena vedoucí učitelka 1. stupně.
Za školní družinu zodpovídá vedoucí vychovatelka, která má pod sebou tři vychovatele.
Koordinuje mimoškolní akce školní družiny, sestavuje plán výchovy mimo vyučování a sleduje
jeho plnění.
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Nedílnou součástí personálních obsazení školy jsou zaměstnanci správy: hospodářka ekonomka, vedoucí školní kuchyně, kuchařky, školník, služba na vrátnici a pracovnice úklidu.
U všech zaměstnanců školy je prioritou vysoký stupeň odbornosti a vstřícný vztah k žákům
a jejich rodičům.

2.4 Žáci
Spádovou oblastí školy jsou Židenice. Zájem o přijetí do školy projevují i rodiny z jiných
městských částí, do tříd se studijním zaměřením na matematiku, informatiku, český a anglický jazyk
jsou přijímáni i žáci mimobrněnští.
Od 6. ročníku je otvírána třída se studijním zaměřením, do které jsou žáci přijímáni
po absolvování výběrového řízení (test z profilových předmětů).
Na 1. stupni má škola vždy jednu až dvě třídy v ročníku. Na 2. stupni jsou pak v ročníku třídy
dvě, pokud se podaří naplnit třídu se studijním zaměřením.
Ve škole je též značný počet dětí s poruchami učení. V současné době integrujeme 4
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Následuje tabulka s počty tříd, ročníků, žáků a strávníků ve školním roce 2013/2014:

Školní rok
2013/2014

Počty tříd / ročníků

Celkový počet
žáků

Průměrný počet žáků
na třídu

Počet tříd

Počet ročníků

1. stupeň

7

5

172

24,6

2. stupeň

6

4

133

22,2

Celkem

13

9

305

23,5

Počet oddělení

Počet žáků

Průměrný počet žáků
na oddělení

4

110

27,5

Školní družina

Školní jídelna

Počet strávníků
- žáků

Počet strávníků
- dospělých

234

55
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2.5 Spolupráce s rodiči (Školská rada, Klub rodičů)
Školská rada byla při Tyršově základní škole dle §167 a §168 zákona
č. 561/2004 Sb. v platném znění zřízena MČ Brno-Židenice s účinností ode dne 31. 10. 2005 na dobu
neurčitou. Má 9 členů a schází se 2 - 3krát ročně. Spolupracuje s Klubem rodičů při TZŠ, který má
ve škole dlouholetou tradici. Obě instituce pomáhají řešit problémy chodu školy. Školská rada se snaží
řešit problémy týkající se provozu školy a také se snaží o zlepšení podmínek v okolí školy (např. řešení
dopravní situace v okolí školy, snaha o výměnu oken v budově školy). Klub rodičů pořádá řadu akcí
pro děti i pro dospělé a finančně podporuje z dobrovolných příspěvků rodičů mnoho aktivit školy.
Pro rodiče jsou pořádány třikrát ročně třídní schůzky a třikrát ročně hovorové hodiny. Čtyřikrát
ročně je vyhlášen Den otevřených dveří, kdy rodiče mohou být účastni ve výuce.
Škola má webové stránky, kde jsou rodiče a veřejnost informováni o aktualitách dění ve škole
a všech školních i mimoškolních akcích. Aktivity školy prezentujeme také na sociální síti Facebook.
V letošním roce testujeme nový školní informační portál Edookit, který by měl v budoucnu
plnohodnotně nahradit třídní knihu i žákovskou knížku. Rodiče zde mohou sledovat probírané učivo,
mají přehled o absencích svých dětí, jejich klasifikaci a v neposlední řadě také o všech zprávách a
domácích úkolech.
Rodiče jsou zváni na akce školy a školní družiny – jarmarky, divadelní představení,
absolventská vystoupení, společenský večer, zahradní slavnost, apod.
Škola využívá též profesního zaměření některých rodičů k uspořádání přednášek, besed,
exkurzí, projektových dnů, apod.

2.7 Úspěchy žáků školy
Žáci školy se pravidelně účastní předmětových soutěží organizovaných na úrovni školy, města
i kraje.

Pravidelné jsou úspěchy především v matematice, ale nechybí ani v jiných předmětech, např.
v anglickém jazyce, zeměpisu, fyzice, informatice, výtvarné nebo tělesné výchově.
Škola každoročně z vlastní iniciativy organizuje matematickou soutěž MATESO pro žáky 5. tříd
a také naučně zážitkovou hru pro družstva žáků 4. a 5. tříd LABYRINT ECHELIDOR. Nově jsme v rámci
podpory čtenářské gramotnosti vytvořili soutěž BABYLON ANEB ROZUMÍME SI pro žáky 5. a 6.-7. tříd,
která má velmi pozitivní ohlas.

Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání

6

„Kuldovka – svět poznání“, č. j. TZŠ 450/2013

