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

Tímto Dodatkem se upravuje školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Kuldovka – svět poznání“, č. j. TZŠ 450/2013, ve znění platných dodatků od 1. 9. 2018,
podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 2017.
V dokumentu byly provedeny následující úpravy:
V úvodní části Dodatku jsou doplněny informace z kapitoly: Charakteristika školy – 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.

Dodatek č. 5 k ŠVP pro základní vzdělávání

2

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

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 2018

Datum vydání Dodatku:

30. srpna 2018

Platnost dokumentu od:

1. září 2018

V Brně dne 30. 8. 2018
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 jsou v každém ročníku dvě třídy, s výjimkou v 1. a 2. třídě, na druhém stupni
v každém ročníku dvě třídy s výjimkou v 7. ročníku, kde jsou třídy tři a v 9. ročníku, kde je jedna třída,
která je rozdělena na dvě skupiny – skupinu se zaměřením na Čj, Aj, M a Inf a skupinu běžnou.
Základní škola - IZO:

048511111

kapacita 380 žáků

Školní družina - IZO:

118200186

kapacita 150 žáků

Školní jídelna - IZO:

103067116

kapacita 360 strávníků

Od založení školy (r. 1932) probíhá vyučování v budově, která je v současnosti zapsána jako státem
chráněná památka z období funkcionalismu. Kromě 16 kmenových tříd, z nichž dvě fungují zároveň jako
odborné učebny a to výtvarné výchovy (díky interaktivní tabuli, která je zde umístěna, je také využívána
vyučujícími ostatních předmětů) a hudební výchovy, mají žáci k dispozici dvě učebny informatiky
s počítači, jazykovou učebnu, učebnu dílen, keramickou dílnu, žákovskou cvičnou kuchyni, učebnu
speciálního pedagoga, odpočinkovou místnost s knihovnou, hudebně-divadelní sál a venkovní učebnu
EVVO. 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. a 2. třídy a část školní družiny, které jsou v samostatné části budovy s vlastním
vchodem.
Díky podpoře zřizovatele pokračujeme v rekonstrukci prostor školy a to nejen učeben, ale také
kabinetů. Nemalé finanční prostředky jsou vynakládány na obnovu vybavení učeben informatiky, aby
výuka informatiky mohla probíhat v souladu s moderními trendy a vývojem informačních technologií.
V každé třídě včetně družiny a knihovny je rozvedena počítačová síť s kvalitním připojením k internetu.
Ve škole je také k dispozici funkční wifi síť, která je využívána především k připojení mobilních zařízení
(tablety, notebooky). Ve všech učebnách je k dispozici počítač s dataprojektorem a připojením
k internetu. Devět učeben je vybaveno interaktivními tabulemi. Všichni učitelé mají tablety nebo
notebooky.
Pedagogičtí pracovníci 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.
Od roku 2013 probíhá v budově postupná výměna starých oken za nová hliníková. V současné době
máme za sebou úspěšně 6. etapu výměn a výměna všech oken je tedy zdárně dokončená. V loňském
roce se nám podařilo zahájit obnovu povrchu budovy školy a během letošních prázdnin proběhla její 2.,
závěrečná etapa. Tato oprava probíhala za přispění našeho zřizovatele z projektu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, který je vypisován Ministerstvem kultury
a realizován Odborem památkové péče MMB. Stěny všech části budovy byly vyčištěny, opraveny,
penetrovány, opatřeny novým nátěrem a zároveň byly vyměněny skleněné arkýře
Během prázdnin jsme letos vybudovali z bytu školníka novou učebnu, kterou potřebujeme vzhledem
k naplněnosti školy pro umožnění komfortnější výuky dělených předmětů. Zároveň zde vznikl prostro pro
nový kabinet, který jsme již potřebovali z důvodu navýšení počtu pedagogických pracovníků školy
(asistenti pedagoga, doučovatelé, pracovníci ŠPC, apod.). Tuto opravu škola hradila z vlastních zdrojů,
stejně jako opravu kabinetů se skleněnými arkýři.
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2.3 Zaměstnanci školy
V současné době má škola 52 zaměstnanců, z toho 39 pedagogických pracovníků a 13 správních
zaměstnanců. Z pedagogických pracovníků jsou to ředitelka školy, zástupce ředitelky školy, učitelé,
asistenti pedagoga, školní psycholog, speciální pedagogové a vychovatelky školní družiny. Věkový průměr
pedagogických pracovníků je nízký. V učitelském sboru je 7 mužů.
Vedení školy tvoří ředitelka školy a zástupce ředitelky školy, kteří úzce spolupracují s ostatními
vedoucími pracovníky (vedoucí učitelka 1. stupně, vedoucí vychovatelka, vedoucí ŠPC, školník, vedoucí
ŠJ) a Školním poradenským centrem. Školní poradenské centrum vede výchovná poradkyně
a spolupracuje se školním psychologem, školním speciálními pedagogy, školním metodikem prevence
a školním asistentem).
Velmi důležitou funkci plní předsedové metodických zařízení 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. Všichni tito předsedové MZ a PK tvoří
spolu s vedoucími pracovníky, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence kolegium ředitelky školy.
Samostatné metodické zařízení tvoří také asistenti pedagoga, kterých ve škole letos pracuje celkem
11 v deseti třídách.
Za školní družinu zodpovídá vedoucí vychovatelka, která má pod sebou čtyři vychovatelky. Koordinuje
mimoškolní akce školní družiny, sestavuje plán výchovy mimo vyučování a sleduje jeho plnění.
Nedílnou součástí personálních obsazení školy jsou zaměstnanci správy: hospodářka - ekonomka,
vedoucí školní kuchyně, kuchařky, školník, služba na vrátnici, pracovnice úklidu, pomocný provozní
pracovník a pomocný sociální pracovník a školní asistent.
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. Od 6. ročníku je otvírána třída se zaměřením na
matematiku, informatiku, český jazyk a anglický jazyk, do které jsou žáci přijímáni po absolvování
talentové zkoušky (test z profilových předmětů). Zájemci o přijetí do této třídy přicházejí nejen z Židenic,
ale také z městských částí mimo náš spádový obvod i z mimobrněnských obcí.
Ve škole je vzděláván též značný počet dětí s různým stupněm podpůrných opatření. V současné
době integrujeme více než 30 žáků se individuálním vzdělávacím plánem, z nichž k deseti je přidělen
asistent pedagoga. V jedné třídě máme přiděleného druhého učitele.
Následuje tabulka s počty tříd, ročníků, žáků a strávníků ve školním roce 2017/2018:
Školní rok
2017/2018

Počty tříd / ročníků

Celkový počet
žáků

Průměrný počet žáků
na třídu

Počet tříd

Počet ročníků

1. stupeň

9

5

197

21,9

2. stupeň

8

4

178

22,3

Celkem

17

9

375

22,1

Počet oddělení

Počet žáků

Průměrný počet žáků
na oddělení

5

132

26,4

Školní družina

Školní jídelna

Počet strávníků
- žáků

Počet strávníků
- dospělých
zaměstnanci

Počet strávníků
- cizí strávníci

310

50

0
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2.9 Mezinárodní projekty
Od školního roku 2010/11 jsme byli pilotní školou projektu La Ngonpo (Modrý průsmyk) a náš
vzdělávací program se tak stane součástí mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání.

Ve školním roce 2017/18 jsme naši účast v projektu ukončili z důvodu utlumení činnosti projektu
ze strany organizátorů.

Jako náhradu projektu La Ngonpo jsme uskutečnili krátkodobý mezinárodní projekt oslavující
85. výročí založení Tyršovy základní školy. Leporela, která vyráběli naši žáci během hodin výtvarné
výchovy a jež opatřovali texty v českém jazyce, jsme rozeslali do škol na různých kontinentech - zapojené
byly např. školy z Lotyšska, Litvy, Turecka, Itálie, Německa, Slovenska, JAR, Tanzánie a Belgie. Při
zahradní slavnosti jsme uspořádali na výstavku leporel. Celkem jsme obdrželi 62 leporel z 31 různých
zemí světa. Leporela urazila trasu připomínající výročí 85 let školy. V rámci projektu naši školu navštívila
jedna ze škol, která se na projektu podílela. Konkrétně se jednalo o ZŠ a MŠ Liesek.
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