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Před třiceti pěti lety… 

První dny pravidelného vyučování jsou již v plném proudu. Vyučování začalo ve 
27 třídách s průměrným počtem 31 žáků. Ve 3. C u paní učitelky Jarmily Ondrové 
je žáčků dokonce 35! Celkem školu k 1. 9.  1983 navštěvuje 835 dětí. Na několik 
následujících roků se budova školy pomalu stává novou dominantou města 
Tišnova…

Nová škola, jak se jí říká dodnes, byla vybudována za celkovou částku cca 
30 mil. korun. Učitelský sbor byl vytvořen z učitelů ZŠ Smíškova a ZŠ Gottwaldova. 
Několik vyučujících přišlo i z blízkého Drásova. Ředitelem byl jmenován pan Josef 
Hořejš, který školu vedl až do roku 1991. Po něm převzala ředitelské otěže paní 
Mgr. Ludmila Jašková a ve funkci ji v roce 2002 vystřídal pan Mgr. Bohumil Kabeš. 
Od roku 2008 řídí školu PaedDr. Radmila Zhořová.

Během 35 roků se ve škole vystřídalo velké množství pedagogických 
i  nepedagogických zaměstnanců, kteří do života vypravili přes tři tisíce 
absolventů. 

Od svého vzniku školní budova procházela mnoha dílčími úpravami. Nejdůležitější 
bylo vybudování půdních nástaveb, kde nad čtyřmi pavilony vznikly městské 
byty. Vyřešil se tak neustálý problém se zatékáním do učeben, přibyla však 
starost s často nelehkým soužitím školy a obecních nájemníků. V roce 2012 byla 
během dvou měsíců letních prázdnin provedena celková revitalizace, spočívající 
ve výměně všech oken a zateplení celé budovy. Další a další rekonstrukce na 
sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 2017 bylo v půdní vestavbě nad pavilonem 
8 vybudováno šest nových učeben včetně dalšího zázemí pro žáky i vyučující 
a postupně se kompletně obměnila všechna sociální zařízení. Stavební ruch ve 
škole stále neutichá a již dnes je před dokončením projekt generální rekonstrukce 
školní kuchyně za cca 13 milionů korun, který bude realizován v  letních 
prázdninách roku 2019. Dá se říci, že v posledních letech není snad měsíce, kdy 
by ve škole neprobíhaly opravy, úpravy, výmalby a mnohé další technické práce. 
Hodnota každé větší investiční akce se vždy pohybuje v řádech milionů korun. 
V této chvíli bych chtěla poděkovat vedení města, které má vždy pro potřeby 
tišnovského školství pochopení a nutné finance spolu s dotacemi z ministerstev 
uvolňuje i ze svého rozpočtu.

K 1. 9. 2018 školu navštěvuje 885 žáků a škola zaměstnává na různých pozicích 
113 zaměstnanců. V roce 2017 jsme hospodařili s celkovým rozpočtem 42 milionů 
korun, z čehož  dotace na provoz školy od zřizovatele byla 3 726 000 Kč. Dotace 
z Jihomoravského kraje, tedy přímé náklady na vzdělávání činily 38 242 tis. Příjmy 
z hospodářské činnosti byly 1 040 tis. Z výzvy č. 22 (Šablony) MŠMT obdržela 
škola celkovou částku 2 062 351 Kč.

PaedDr. Radmila Zhořová ředitelka

Za třicet pět let provozu školy dochází ke změnám i  ve způsobu vzdělávání 
a v nových trendech pojetí výuky stejně jako změnám ve společnosti.  Ne vždy 
jsou celospolečenské změny změnami k lepšímu. 

Uplynulé školní roky se nesly ve znamení inkluze, tedy společného vzdělávání 
všech dětí, ať už s handicapem nebo bez, ve stejné třídě základní školy. Naše 
školní poradenské pracoviště se snaží být rodičům i  učitelům nápomocno 
ve vzdělávání a výchově 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. 

Chtěla bych všem pedagogům poděkovat za jejich práci s dětmi. Mnohdy je pro 
všechny velmi náročná, ale na konci je vždy velké uspokojení. N e z a p o m í n á m 
s poděkováním také na všechny správní zaměstnance, bez 
jejichž práce by škola nemohla svoji činnost vykonávat. 

Děkuji vedení města za vstřícnost a  všem 
partnerům školy za spolupráci. Každý den nás 
je ve školní budově bezmála tisíc, ale žije se 
nám zde dobře.

Přeji ti, milá „Osmadvacítko“, 
mnoho dalších úspěšných 
let!



Třída Třídní učitel Počet žáků
1.A Mgr. Staňková Vladimíra 20

1.B Mgr. Pacher Dagmar 20

1.C Mgr. Synková Pavlína 20

1.D Mgr. Krejčí Jana 21

2.A Mgr. Štětinová Gabriela 23

2.B Mgr. Hortová Hana 20

2.C Mgr. Pokorná Simona 22

2.D Mgr. Musilová Ivana 22

3.A Mgr. Plíšková Luďka 24

3.B Mgr. Křížová Jana 22

3.C Bc. Babáková Iva 24

3.D Mgr. Chadimová Jana 24

4.A Mgr. Dufková Lenka 27

4.B Mgr. Vykoukal Radim 26

4.C Klimešová Šárka 27

4.D Mgr. Bartošová Jitka 26

5.A Mgr. Opltová Ludmila 28

5.B Mgr. Zelená Tereza 28

5.C Mgr. Mašková Dagmar 28

5.D Mgr. Dačevová Radmila 24

6.A RNDr. Pokorná Hana 29

6.B Mgr. Tillhonová Gabriela/Bc. Dvořáčková Iveta 26

6.C Mgr. Machová Alena 24

6.D Mgr. Minaříková Jitka 26

7.A Mgr. Fišnarová Michala 26

Učitelé ve školním roce 2017/2018

Třída Třídní učitel Počet žáků
7.B Mgr. Komprsová Simona 23

7.C Mgr. Havlíková Naděžda 25

7.D Mgr. Depešová Marcela 22

8.A Mgr. Medková Jitka 26

8.B Kvíčalová Soňa 27

8.C Ing. Greguš Gabriel 24

8.D Mgr. Kabeláčová Blanka 26

9.A Mgr. Kovaříková Marcela 32

9.B Mgr. Pokorná Martina 29

9.C Mgr. Hráčková Alžběta 31

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Bučková Hana

Mgr. Krejčí Alena

Mgr. Krchňáková Marie

Mgr. Minařík Ivan

Mgr. Mlčoušková Veronika

Ing. Richterová Jana

Mgr. Tichý Petr

Mgr. Urbanová Libuše

Vedení školy
PaedDr. Radmila Zhořová, ředitelka školy
Mgr. Brázdová Eva, zástupkyně pro 1. stupeň
Mgr. Kulhánková Barbora, zástupkyně pro 2. stupeň
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Dotace na provoz školy od zřizovatele 3 726 000 Kč

Příjmy z hospodářské činnosti (pronájmy, sběry, kantýna) 1 040 000 Kč

Výdaje na provoz školy

Elektrická energie  579 000 Kč

Plyn 88 000 Kč

Voda včetně srážkové vody 535 000 Kč

Teplo 1 251 000 Kč

Výdaje na spotřební materiál a čisticí prostředky  503 000 Kč

Běžné opravy (malování, nátěry, opravy nábytku)  535 000 Kč

Ostatní služby (revize, telefony, internet, práce nevýrobní povahy) 269 000 Kč

Dotace z JM kraje na přímé vzdělávání 38 242 000 Kč 

Výdaje (mzdy včetně odvodů) 36 866 000 Kč

FKSP 544 000 Kč

Výdaje na učební pomůcky 574 000 Kč

Ochranné pomůcky 38 000 Kč

Vzdělávání pedagogických pracovníků 45 000 Kč

Cestovné 98 000 Kč

Plavání (1. stupeň ZŠ) 39 000 Kč

V roce 2017 obdržela škola z MŠMZ finanční podporu z OP VVV ve výzvách „Šablony pro ZŠ“  
(výzva číslo 02_16_22) ve výši 2 062 351 Kč. Projekt bude ukončen v prosinci 2018. 

V roce 2017 byla škole poskytnuta dotace z Rozvojového programu „Podpora výuky plavání 
v základních školách v roce 2017“ ve výši 21 600 Kč.

Hospodaření školy v roce 2017 
Další zaměstnanci školy  
ve školním roce 2017/2018

Školní psycholog

Mgr. Monika Krištofová

Školní speciální pedagog

Mgr. Molíková Zdeňka

Mgr. Trojánková Jitka

Vychovatelky školní družiny

Bořková Eva – vedoucí vychovatelka

Jebáčková Blanka (+ AP)

Bc. Malachová Kateřina

Novotná Iva (+ AP)

Panáčková Lenka (+ AP)

Pilátová Jana

Pokorná Jana

Procházková Zlatuše (+ AP)

Asistenti pedagoga (AP)

Fabiánová Zlata

Gáblerová Andrea

PhDr. Gubíková Bronislava

Huláková Eva, DiS.

Bc. Chovancová Markéta

Mgr. Klíčová Anna

Mg. Konvicová Zuzana

Maršálková Petra

Mgr. Melicharová Růžena

Myslivcová Radmila

Novotná Veronika

Piekielnická Alžběta

Procházková Helena

Vejpustková Jana

Katecheti

Mgr. Josef Rybecký

Vlasta Řídká

Ing. Marie Sendlerová

Ing. Šmardová Ivana

Valoušková Helena

Mgr. Vojtěch Zahrádka

Správní zaměstnanci

Adamcová Helena – ekonomka školy

Řehořová Marie – účetní

Opltová Eva- sekretářka

Ostatní správní zaměstnanci

Balášová Jana

Běhounek Pavel – údržbář

Buček Jaroslav – školník

Krčilová Kateřina

Manová Ludmila

Matulková Zlatuše

Minaříková Jarmila

Nováčková Yveta

Procházková Jana

Souhradová Eliška

Tomanová Jana

Školní jídelna

Bc. Dvořáková Marcela – vedoucí ŠJ

Frýbová Daniela

Chocholáčová Marie

Pánková Simona

Šedá Jana

Vojtová Jarmila

Weissová Monika

Zavřelová Dana
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V září roku 2017 vstoupila naše škola do 
projektu, který zaštiťuje Liga lidských práv 
v Brně a Charlie Karlín Praha. Primárně je 
tento projekt zaměřen na podporu sociální 
gramotnosti. 

Jedná se o metodu rozvoje kognitivních funkcí 
Reuvena Feuersteina. Světově proslulý pedagog 
a psycholog sestavil ucelený systém pracovních 
listů, které rozvinou řešitelovy poznávací funkce, 
jeho schopnost projít učením v souvislostech 
a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se 
kterými se setká. Metoda přináší umění vytvořit 
si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, 
odstraňuje impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí 
vyjadřování a respektování jiného názoru 
a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním 
životě. 

Díky projektu u nás na škole vzniklo centrum 
kolegiální podpory Feuersteinovy metody 
instrumentálního obohacování. Jeho cílem 
je nejen šíření povědomí o této metodě, ale 
i pořádání různých vzdělávacích seminářů pro 
zájemce z řad odborníků, pedagogů i rodičů. 

FEUERSTEINOVA metoda 
instrumentálního obohacování 

Projekt ve škole podporuje i realizaci 
dvou zájmových kroužků, kde pod 
vedením paní učitelky Mgr. Ivany Musilové 
a Mgr. Luďky Plíškové děti pracují s jednotlivými 
instrumenty. Součástí projektu je i výzkumná 
část, která má prokázat pozitivní vliv metody 
nejen na žáky, ale i samotné učitele. 

Mgr. Radmila Dačevová,  
CKP FIE Tišnov 

Vestavba učeben 
ZŠ na pavilonu č. 8

Program Začít spolu 
„Step by step“
Program Začít spolu na naší škole realizujeme 
již od roku 2012. Jeho prvky využívá vždy 
jedna třída z ročníku na I. stupni. Co to 
vlastně znamená, když se učíme krok za 
krokem? Obsah učiva a tím i závěrečné 
výstupy v jednotlivých ročnících se shodují 
s ostatními třídami. Rozdílný je však průběh 
učebního procesu. Prioritou tohoto zaměření 
je orientace na dítě. Nabízí dětem vzdělávání 
odpovídající jejich potřebám, schopnostem 
a zájmům. Podporuje jejich individuální rozvoj 
i vzájemnou spolupráci. Důležitá je pozitivní 
atmosféra a radost z učení.

Tomu je přizpůsobena skladba činností 
vyučovacího procesu: ranní kruh, ranní 

zpráva, společné učení, 
práce v centrech aktivit, 
hodnotící kruh. Učitel se 
stává průvodcem dětí na 
vzdělávací cestě. Otevřený 
didaktický systém využívá 
projektového učení, 
integrované tematické 
výuky a podnětné prostředí 

ve třídě. Děti jsou hodnoceny známkami, ale 
i slovním hodnocením. 

Učí se hodnotit svoji práci i práci 
ostatních, vytvářet a obhajovat si svůj 
názor a v neposlední řadě jsou vedeny 
k zodpovědnosti. Rodiče jsou v tomto 
programu velmi blízkými a vítanými partnery. 
Mohou přijít nahlédnout do výuky, ale i aktivně 
se podílet na besedách, tvořivých dílnách, 
asistovat v centrech aktivit. Mají tak možnost 
zprostředkovat a předat žákům své zkušenosti 
a tím jim přiblížit realitu života. Tomu je 
uzpůsobena i forma setkávání na třídních 
schůzkách – rodič, žák a učitel.

Mgr. Ivana Musilová

V posledních letech se v Tišnově projevil 
alarmující nedostatek míst pro děti základních 
škol a dle kvalifikované Demografické studie 
a prognózy vývoje obyvatel z roku 2013 se 
tento počet bude stále navyšovat. Vedení 
města na řešení tohoto problému zareagovalo 
podáním žádosti o dotační program z MF 
ve výši cca 18 milionů korun s částečnou 
spoluúčastí na financování.

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 novotou.

První školní rok mají žáci v těchto nových 
prostorách za sebou. Byli tam spokojení, 
pozitivně naladění a snad i ty známky na 
závěrečném vysvědčení školního roku 2017/18 
se vesele smály jako náš barevný pavilon se 
třídami Začít spolu.

Mgr. Eva Brázdová
zástupkyně ředitelky školy

Co to vlastně  
znamená, když se učíme 

krok za krokem?  

87



Dnešní podoba ŠPP a především jeho složení 
a zaměření pracovníků prodělalo od roku 2005 
velké změny. 

V letech 2005–2009 se naše škola zapojila 
do projektu „Rozvoj a zdokonalení 
integrovaného diagnostického, informačního 
a poradenského systému v oblasti vzdělávání 
a volby povolání“ (VIP – Kariéra). Pod záštitou 
Národního ústavu pro vzdělávání Praha 
a PhDr. Jany Zapletalové jsme získali možnost 
financování funkce školního speciálního 
pedagoga. Ve vzájemné spolupráci jsme 
pokračovali až do roku 2011, a to zapojením 
do navazujícího projektu s názvem „Rozvoj 
školních poradenských pracovišť – Vzdělávání 
– Informace – Poradenství II“. V letech 
2011 – 2014 se škola zapojila do dalšího 
projektu „Rozvoj a metodická podpora 
poradenských služeb – VIP III“. V těchto letech 
(2005–2014) se ve funkci školního speciálního 
pedagoga průběžně vystřídaly Mgr. Vendula 
Kosmáková, Mgr. Dagmar Kovaříková 
a Mgr. Zdeňka Molíková. 

Od roku 2014 do roku 2015 přešlo financování 
této pozice na MŠMT. Byl vypsán „Rozvojový 
program MŠMT na podporu školních 
psychologů a školních speciálních pedagogů 
ve školách a metodiků – specialistů ve 
školských poradenských zařízeních“, který byl 
zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných 
služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních a naše škola této příležitosti využila. 
Tímto výčet složitostí pro udržení pozice 
školního speciálního pedagoga nekončí. Od 
roku 2016 jsme se zapojili do 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). Díky tzv. „šablonám“ 
od školního roku 2016/2017 přibyla i školní 
psycholožka – Mgr. Monika Krištofová. Tento 
školní rok přinesl změny ve Školském zákoně 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)  
na naší škole v minulosti a dnes

561/2004 Sb. a tzv. „inkluzi“. Od školního 
roku 2017/2018 posílila naše ŠPP další školní 
speciální pedagožka – Mgr. Jitka Trojánková. 
Nyní tvoří ŠPP 6 pracovníků:

výchovný poradce – 
Mgr. Eva Brázdová

školní speciální pedagog –  
Mgr. Zdeňka Molíková 

školní speciální pedagog –  
Mgr. Jitka Trojánková

kariérový poradce –  
Soňa Kvíčalová 

metodik prevence rizikového chování –  
Mgr. Radim Vykoukal 

školní psycholog –  
Mgr. Monika Krištofová 

Aktuálně nastavený systém poskytování 
podpůrných opatření (PO) ve školství se odrazil 
ve výrazném navýšení administrativy. Zvýšil 
se počet vypracovaných plánů pedagogické 
podpory (PLPP) a individuálních vzdělávacích 
plánů (IVP). Došlo ke zvýšení množství 
konzultací s pedagogickými pracovníky, členy 
ŠPP i odborníky školských poradenských 
zařízení (ŠPZ) – PPP, SPC, taktéž počtu 
konzultačních hodin se zákonnými zástupci. 

Související administrativa a časová náročnost 
kladou nemalé požadavky nejen na speciální 
pedagožky a ostatní členy ŠPP, ale i na 
pedagogy vzdělávající žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (SVP). Zodpovědný 
přístup pedagogických pracovníků 
k nastavenému vzdělávacímu trendu je patrný 
i z jejich dalšího vzdělávání, které je více 
zaměřeno na problematiku integrace a inkluzi. 
Naše ŠPP poskytuje nejen jim, ale i rodičům 

odbornou literaturu, metodickou podporu 
a v případě potřeby je nasměruje k různým 
odborníkům. Průběžná metodická pomoc je 
věnována i asistentům pedagoga (AP), jejichž 
počet rovněž vzrůstá. 

Včasná diagnostika, realizace PO 1.–3. stupně, 
součinnost s pedagogickými pracovníky 
a zástupci ŠPZ, účinně přispívají k integraci 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Pozitivní změny byly zaznamenány ve 
spolupráce s rodiči. Mnozí z nich se aktivně 
podílejí na plnění PLPP a IVP, což se promítá 
i do výsledků vzdělávání jejich dětí. 

Mgr. Zdeňka Molíková,  
školní speciální pedagog

Mgr. Jitka Trojánková,  
školní speciální pedagog
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Co je vlastně inkluze? Společné vzdělávání 
všech dětí, ať už s handicapem nebo bez, 
ve stejné třídě základní školy. Jde o udržení 
pozitivní atmosféry v celé třídě, správné 
uchopení diagnózy a přístup pedagoga. Dítě 
i pedagog musí respektovat hranice svých rolí.

Naše školní poradenské pracoviště ve 
složení dvě speciální pedagožky, psycholog, 
výchovná a kariérová poradkyně se snaží být 
rodičům i učitelům nápomocno ve zvládání 
vzdělávání a výchovy dětí s mnoha diagnózami 
– poruchy učení, poruchy chování, autisté, 
děti s mentálním i tělesným postižením 
a v neposlední řadě s dětmi nadanými.

Letos v září končí dvouleté přechodné období, 
během kterého měly běžné základní školy 
zvládnout přípravu na vzdělávání dětí bez 
rozdílu intelektu za pomoci nově nastavených 
podpůrných opatření (PO) I.- V. stupně.

Jak se to povedlo u nás? Za bezmála 13 ti 
letou praxi jako výchovná poradkyně na 
naší škole si dovoluji říci, že jsme vše zvládli 

se ctí. Od prvního asistenta pedagoga 
před 9 roky po 21 asistentů ve školním roce 
2018/19, stálá péče o cca 200 žáků s různými 
diagnózami, vyšší vzdělanost učitelů díky 
mnoha absolvovaným kurzům a seminářům 
týkajících se inkluze, rozšířený tým školního 
poradenského pracoviště, odbornější 
poradenství pro rodiče a snad také 
vybudovaná důvěra rodičů i jejich dětí v nás 
všechny, kteří se na procesu inkluze podílíme.

Chtěla bych poděkovat všem rodičům, 
pedagogům, asistentům pedagogů 
a v neposlední řadě i vychovatelkám ŠD za 
jejich nekonečnou trpělivost při práci s těmito 
dětmi. Práce s nimi je pro všechny velmi 
stresující a únavná, někdy se zdá k nevydržení, 
zvláště když se neobjevují žádné větší změny 
k lepšímu. Nevzdávejte to!

Mgr. Eva Brázdová
výchovná poradkyně

Inkluze na naší škole  
aneb Každý z nás je jiný… Školní jídelna

Od otevření školy je v provozu i školní 
jídelna. V průměru se stravuje asi 80% 
žáků a zaměstnanců školy. Ročně se uvaří 
přibližně 125 tisíc obědů. Obědy připravuje 
8 pracovnic. Během této doby byla provedena 
v roce 1991 rekonstrukce skladových prostor 
a v roce 2013 rekonstrukce vzduchotechniky.

Vzhledem k tomu, že stále narůstá počet žáků 
a s tím i pedagogů, musela být navýšena 
i kapacita kuchyně. Proto je v roce 2019 
plánovaná celková rekonstrukce kuchyně a její 
modernizace.

Každá etapa života vyžaduje speciální výživu. 
Školní stravování je především vyvážená 
strava. Jídelníček musí splňovat předpisy 
spotřebního koše, což jsou zákonem dané 
normativy určených druhů potravin. Snažíme 
se, aby byl jídelní lístek pestrý a zároveň 
splňoval požadavky na zdravou výživu. 
Upřednostňujeme české a sezónní produkty.

Pokrmy vaříme hlavně z mas jatečných 
zvířat, drůbeže a zvěřiny, luštěnin a zeleniny. 
Minimálně 3x měsíčně se připravují pokrmy 
z ryb. Součástí jídel jsou zeleninové saláty, 
kompoty, dezerty, jogurty, šlehané tvarohy 
a čerstvé ovoce. Mezi oblíbená jídla dětí patří 
moučné pokrmy, smažené pokrmy a omáčky.

Marcela Dvořáková 
vedoucí školní jídelny
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Přestože je výuka na ZŠ Tišnov, nám. 28. října 
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. Výuka zde probíhá formou hry 
v kontextu. Děti si jazyk osvojují pomocí příběhů, 
které umožňují do výuky vnést srozumitelným 
způsobem delší souvislé téma, seznamují se 
se základní slovní zásobou, osvojují si základní 
fráze a učí se vyjadřovat své myšlenky pomocí 
jednoduché angličtiny. Své znalosti a dovednosti 
pak žáci úspěšně využívají v následujícím školním 
roce, kdy se anglický jazyk stává povinným 
předmětem. 

V 7. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk, který pak 
studují společně s angličtinou až do  
9. ročníku. Na výběr mají opět dva důležité 
světové jazyky: německý a ruský. 

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. 

Mimo uvedené kroužky ZŠ Tišnov,  
nám. 28. října v minulosti pořádala několik 
zájezdů do Velké Británie pro žáky II. stupně. 
Mnoho studentů také využilo příležitosti 
zúčastnit se jednodenního zájezdu 
do Vídně, který se konal 
v prosinci 2017. Naše 
škola pro velký 
zájem 
vypravila 
hned 

Naši starší žáci také vzorně prezentovali své 
nadání a píli, když nám připravili interaktivní 
prezentaci o Vídni a Los Angeles. Dále 
předvedli, nejen že jednoznačně zvládají 
počítat i v němčině, ale také dokáží přirozeně 
komunikovat s číšníkem a objednat si jídlo 
v ruštině. Celý program byl také protkán 
několika skvělými a vtipnými scénkami na 
různá témata jako vykradení banky a rozhovor 
loutek. Nechybělo ani animované video na 
téma možných budoucích změn v Evropě. 

Díky rozmanitosti programu si každý 
návštěvník přišel na své a svou spokojenot 
dávali našim malým 
účinkujícím 
na obdiv 

Výuka jazyků
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, kde 
naši šikovní studenti předvedli své znalosti ve 
všech třech významných světových jazycích 
vyučovaných na naší škole: anglickém, 
německém a ruském. Cílem tohoto dne bylo 
nejen upozornit veřejnost na význam učení se 
cizím jazykům, 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.

V programu mohli všichni nadšení diváci 
zhlédnout dvacet různojazyčných scének žáků 
druhého až devátého ročníku. Naši nejmladší 
vystupující žáci navštěvující nepovinnou 
angličtinu doslova zazářili se scénkou 
o zvířátkách. Poté následovalo další pásmo písní, 
scének, pohádek, prezentací a rozhovorů. A tak 
jsme si mohli zanotovat například Jožina z bažin 
v německém jazyce, Kaťušu v ruštině a nebo 
zazpívat si různé písně v anglickém jazyce. 
Pohádek není nikdy dost a tak si jich naši žáci 
pečlivě nacvičili hned několik. Vidět jste mohli 
například Červenou Karkulku nebo pohádku 

o putujícím kuřátku 
v podání žáků 

I. stupně. 

bouřlivými potlesky po každém vystoupení. 
Všichni naši žáci domů odcházeli odměněni 
skvělými pocity, hrdí a motivovaní pro další 
vzdělávání se cizím jazykům. 

Pevně věříme, že se našemu učitelskému 
týmu bude dále dařit žáky motivovat 
a připravovat k dalším aktivitám, 
k mezinárodně uznávaným zkouškám či 
výletům, kde by mohli svoje jazykové 
dovednosti sebevědomě a úspěšně použít 
v praxi. 

Mgr. Alena Krejčí 
vyučující anglického  
a německého jazyka

Mimo uvedené 
kroužky ZŠ Tišnov,  

nám. 28. října v minulosti 
pořádala několik zájezdů  

do Velké Británie pro  
žáky II. stupně. 
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Jak na  
druhém stupni
Třídy s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodovědných předmětů na 2. stupni patří 
na naší škole již k dlouholeté tradici, která 
se mezi žáky i jejich rodiči setkává s velkým 
zájmem. Do těchto tříd jsou zařazováni 
žáci 5. ročníku po úspěšném zvládnutí 
vstupních testů z matematiky, českého jazyka 
a všeobecného přehledu. Výuka pak probíhá 
podle upraveného učebního plánu, který 
průběžně navyšuje počet hodin matematiky 
a v devátém ročníku také počet hodin chemie. 
Práce s dětmi v těchto třídách je radostná, ale 
klade také větší nároky na přípravu pedagogů. 
Je třeba volit takové metody a formy práce, 
které podporují rozvoj logického myšlení 
a také celé osobnosti dítěte. 

Změna systému přijímacího řízení na střední 
školy spojená s povinným vykonáním 
přijímacích zkoušek pro všechny uchazeče 
o obory zakončené maturitou nás však 
staví před povinnost podpořit přípravu na 
přijímačky i v běžných třídách. Proto pro žáky 
z devátého ročníku nabízíme nově od školního 
roku 2018/2019 nepovinný předmět Cvičení 
z matematiky. Pro deváťáky z „matematické 
třídy“ je nabídka rozšířena o Cvičení z českého 
jazyka. 

Snažíme se podpořit i rozvoj manuální 
zručnosti a kreativity dětí a také reagovat 
na současné požadavky společnosti tak, 
aby všechny děti obstály při výběru svého 
budoucího povolání. Proto nyní stojíme před 
rozsáhlejší úpravou školního vzdělávacího 
programu v oblasti výuky pracovních činností, 
do které bychom chtěli přinést několik 
inovativních změn a podpořit tím předpoklady 
pro dobré uplatnění dětí na trhu práce až 
vkročí do světa dospělých.

Mgr. Barbora Kulhánková
zástupkyně ředitelky školy

Na výuku přírodovědných předmětů klademe 
na naší škole důraz, protože právě tyto obory 
umožňují žákům odhalit a pochopit principy 
fungování okolního světa, přírody i vesmíru 
a rozvíjejí logické myšlení. I když tyto předměty 
patří k těm obtížnějším, přesto si je řada žáků 
oblíbí a dosahuje v nich pěkných výsledků. 
To se projevuje mimo jiné i stabilně dobrým 
umístěním v soutěžích a olympiádách. Zejména 
v přírodopisu a v chemii dosahují žáci naší koly 
školy dlouhodobě velmi pěkných umístění 
v okresních kolech olympiád a drží tak krok se 
studenty nižších gymnázií.

V okresním kole biologické olympiády se za 
posledních 5 let vždy naši žáci umisťovali na 
předních místech a 4x postoupili do krajského 
kola, v roce 2015 dokonce v obou kategoriích. 
Nejlépe si vedli Adam Hrnčíř a Pavlína 
Dočekalová, oba 3x postoupili z 1., 2. nebo 
3. místa v okresním kole do kraje, kde byli též 
úspěšnými řešiteli. Velkou radost mám také 
z toho, že i v chemii se nám zatím daří držet 
vysokou laťku, kterou nastavila a dlouhodobě 
držela paní učitelka Eva Večeřová, jejíž žáci 
téměř pravidelně postupovali do krajského 
kola chemické olympiády. Z posledních let bych 
jmenovala Ondřeje Chromka, který obsadil 
v okresním kole ChO celkově 4. místo (1. místo 

Přírodovědné předměty  
na naší škole

ze ZŠ) a byl úspěšným řešitelem krajského 
kola. V loňském školním roce Vojta Sychra 
a Dan Šibor vybojovali v okresním kole celkově 
4. a 6. místo (1. a 2. ze základních škol) a oba 
byli úspěšnými řešiteli krajského kola.

K rozvíjení zájmu o přírodní vědy určitě 
přispívá i vědecko-badatelský projekt 
Bioskop, pořádaný Přírodovědeckou fakultou 
Masarykovy univerzity Brno pro základní 
a střední školy. Naše škola využívá nabídku 
Bioskopu už od samého jeho začátku zejména 
pro třídy s rozšířenou výukou matematiky. 
Žáci od 6. do 9. ročníku projdou sérií různě 
zaměřených výukových pořadů z přírodopisu 
a chemie, které probíhají v moderních 
laboratořích Přírodovědecké fakulty pod 
vedením zaměstnanců MU a studentů. Kromě 
vysoké odborné úrovně kurzů působí silně 
motivačně i samotné prostředí kampusu 
MU. Žáci loňské 9.A zde absolvovali dokonce 
5 programů, z toho jeden vyhráli zdarma jako 
10 000. návštěvník Bioskopu. Pro další nový 
program byli vybráni jako testovací třída. 

O tom, že děti na naší škole příroda 
a přírodovědné předměty zajímají, svědčí 
i stálý zájem o chemický a biologický kroužek. 
Doufám, že toto potrvá i nadále, zvlášť když 
jsme se po nové učebně fyziky letošní rok 
konečně dočkali nově zrekonstruované 
učebny chemie. Bohužel učebna přírodopisu 
bude kvůli nárůstu počtu tříd fungovat 
zároveň jako kmenová třída, což výuce určitě 
neprospěje. Nicméně vždy nejvíc záleží na 
učitelích, neboť jak říká klasik: „Nemůže 
zapalovat ten, kdo sám nehoří.“ Proto přeji 
škole do dalších let především hodně dobrých 
učitelů a kolegům hlavně dostatek sil, aby 
vydrželi zapalovat a sami nevyhořeli.

Mgr. Marcela Kovaříková  
(učitelka Ch, Př a F)

Tělesná výchova 

Základní škola nabízí pro své žáky velmi pestrou 
skladbu pohybových aktivit v rámci výuky tělesné 
výchovy (dle ŠVP). Ke škole patří 2 venkovní 
hřiště a 2 tělocvičny. Součástí venkovního areálu 
je plnohodnotný dvousetmetrový atletický 
ovál, 4 dráhy pro běh na 60 metrů a 50 metrů, 
2 doskočiště na skok daleký, koulařský sektor 
a doskočiště na skok vysoký. Dále je zde 
možné provozovat fotbal, florbal, basketbal, 
volejbal, softbal, vybíjenou a další pohybové 
hry. Tělocvičny o velikosti basketbalového 
hřiště nabízí klasické vybavení pro míčové hry, 
gymnastiku a další různorodé pohybové aktivity. 
O výuku tělesné výchovy se dělí 4 aprobovaní 
pedagogové.

Žáci mají možnost účastnit se sportovních 
soutěží v rámci Asociace školních sportovních 
klubů. Pravidelně se účastníme soutěží ve 
fotbalu, florbalu, basketbalu, volejbalu, vybíjené, 
atletickém čtyřboji a v Poháru rozhlasu. Některé 
z těchto okrskových a okresních kol naše škola 
i pořádá. Ve všech těchto sportech se našim 
žáků daří a úspěšně postupují na krajská a někdy 
i republiková kola.

Pro žáky sedmého ročníků pořádáme každoročně 
lyžařský výcvikový kurz, o který bývá velký 
zájem. Účastní se ho kolem 70 žáků. Kurz se koná 
v lyžařském středisku Kohútka, které je vhodné 
pro všechny výkonnostní kategorie. Žáci se v pěti 
dnech naučí základní techniku, případně pilují již 
zvládnuté. Kromě lyží mohou žáci absolvovat kurz 
i na snowboardu. 

Mgr. Ivan Minařík
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Naše základní škola se za dlouhá léta své 
existence vryla do povědomí místních občanů 
jako škola s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodovědných předmětů. Kromě toho se 
však velmi intenzivně věnujeme práci s dětmi 
v oblasti environmentálních aktivit. Snažíme 
se v nich vzbudit zájem o prostředí, ve kterém 
žijí, bydlí, chodí do školy nebo tráví volný čas. 
Je pro nás také důležité, aby určité ekologické 
problémy dnešní doby chápaly v širších 
souvislostech a dokázaly si vytvořit správný 
názor na věc. V této oblasti jsme prošli dlouhou 
cestu, sami hledali vhodný způsob, jak děti 
přivést k tomu, aby nebyly lhostejné ke svému 
okolí a k přírodě se chovaly šetrně. Budova 
školy je velmi rozhlehlá a členitá. Nabízí se 
tak možnost, jak některé prostory školy využít 
a přizpůsobit tak, abychom žákům přiblížili 
přírodní zajímavosti a také zpříjemnili jejich 
pobyt ve škole. 

Proto jsme velmi rádi, že se nám před dvěma 
lety podařilo kompletně obnovit stálou výstavu 
o vrchu Květnici, kterou v devadesátých letech 
vytvořila paní učitelka Marie Hosnédlová. 
Bohužel, zub času se na ní začal podepisovat, 
a tak v nás postupně zrálo rozhodnutí výstavu 
inovovat. Téma zůstalo stejné, a to Květnice 
– přírodní památka tyčící se nad školou. Toto 
úžasné místo si zaslouží pozornost nejen 
učitelů, ale také žáků. Dětem chceme předat 
informace týkající se regionu a místa, odkud 
pochází a takovým místem Květnice jistě je. 
Výstava je skvěle umístěna, děti tímto místem 
prochází každý den. Často vidíme, že samy 
studují, čtou a prohlíží si vystavené texty 
a exponáty. I během vyučování přichází 
celé třídy se svými vyučujícími 
a přímo na místě výstavy 
probíhá výuka. 
V loňském roce 
se stálou 
výstavu 

o Květnici podařilo doplnit a rozšířit o část 
týkající se podzemních prostor. Ve spolupráci 
s tišnovskými speleology bylo vytvořeno pět 
výukových panelů, které přibližují objevení 
Královy jeskyně, její postupné zkoumání a další 
objevy v květnickém podzemí. Součástí je 
také trojrozměrný model jeskyně vybudovaný 
žáky naší školy pod vedením paní učitelky Soni 
Kvíčalové. Výstava je také zpřístupněna pro 
veřejnost (po domluvě).

Za zmínku stojí též naše atrium, kde slavnostně 
zahajujeme a ukončujeme každý školní rok. 
Zcela jistě se řadí mezi místa ve škole, která si 
zaslouží velkou pozornost. Za podpory Lesů ČR 
zde byla před pěti lety vytvořena plocha, do 
které byly vysázeny různé druhy zeleně tak, aby 
se toto místo mohlo využívat k výuce a zároveň 
pro potěchu oka. Byly na ní také instalovány 
naučné tabule s informacemi o chráněných 
územích, dřevinách, vývoji lesa. Od dubna 
do října jsou v atriu k dispozici stoly a lavičky, 
u kterých může probíhat výuka, ale zároveň zde 
žáci mohou trávit volné hodiny k odpočinku. 
Místo je využíváno také pro setkávání kroužků 
s přírodovědným zaměřením. 

Na prvním stupni vede přírodovědný kroužek 
pro děti od 2. do 5. třídy paní učitelka Lenka 
Dufková. Kroužek je orientovaný na poznávání 
přírody v okolí školy, poznávání přírodnin, 
pokusnictví, mikroskopování a badatelsky 
zaměřené poznávání. K dispozici máme 
badatelské batůžky, které jsou vybaveny 
potřebnými pomůckami, určovacími atlasy 

a klíči. Za dobu své 
existence si 

kroužek 

Životní prostředí našim  
žákům není lhostejné 

Velmi se věnujeme 
práci s dětmi v oblasti  

environmentálních aktivit. 

mezi dětmi získal velkou oblibu a je hojně 
navštěvovaný. Na druhém stupni vede 
biologický kroužek paní učitelka Marcela 
Kovaříková. Tento kroužek je určený pro žáky, 
kteří se připravují na biologickou olympiádu. 
Díky důsledné přípravě a správné motivaci se 
žákům každý školní rok podaří získat pěkné 

umístění nejen v biologickém, ale i chemickém 
kole okresních i krajských kol těchto olympiád.

Velmi úzce spolupracujeme s ekologickými 
centry a jinými organizacemi, jejichž bohaté 
nabídky výukových programů a ekologických 
pobytů využíváme pro žáky prvního i druhého 
stupně. Na prvním stupni jde především 
o jednodenní i vícedenní pobyty s programem 
zaměřeným na environmentální výchovu. 
Využíváme nabídky Chaloupky o.p.s., školská 
zařízení pro zájmové a další vzdělávání, CEV 
Lipka – pobočka Jezírko. Letos jsme poprvé 
navštívili další pobočku 
Lipky – Rychtu 

Krásensko. Kromě toho často vybíráme 
z bohaté nabídky jednodenních výukových 
programů Inspira Tišnov. 

Dalším z cílů environmentální výchovy 
a vzdělávání na škole je naučit děti třídit 
odpad. Myslíme si, že po mnohaletém 
působení na děti a tím i celé jejich rodiny, 
se nám to daří. Děti třídí papír, hliník, víčka, 
baterie, drobné elektrospotřebiče a plasty. 
Postupně do jednotlivých tříd pořizujeme 
koše na třídění odpadu, které získáváme 
z projektu Recyklohraní. Pro děti, které 
jsou nejúspěšnějšími sběrateli, pořádáme 
každoročně výlet např. do KovoZOO ve 
Starém Městě u Uherského Brodu, do útulku 
zvířat v Křoví, na rozhlednu Babí lom, na 
zříceninu Zubří, zříceninu hradu Lúčka nebo 
do chráněného území údolí Bílého potoka 
v Chlébském. 

Žákovská samospráva také organizuje 
pravidelný úklid kolem školy. Každá třída má 
na starost určenou část, na které provádí úklid 
- sběr odpadků, hrabání trávy a starého listí, 
odstranění trávy z dlaždic kolem školy a další 
práce. Snažíme se, aby si děti okolí školy vážily 
a udržovaly na něm pořádek. 

Do budoucna bychom chtěli stávající aktivity 
v oblasti environmentální výchovy zachovat. 
Naše vize je vymyslet a ve spolupráci s kolegy 
vytvořit vlastní vzdělávací program pro 
jednotlivé ročníky, který bude zaměřený na 
ekologii, bude naplňovat principy a cíle ŠVP 
a bude v dětech upevňovat kladný vztah 

k přírodě a životu.

Mgr. Lenka Dufková
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Velkou tradicí naší školy jsou několikadenní 
pobyty dětí I. stupně v ekologickém centru 
Jezírko v Brně, v pobytovém ekocentru 
Chaloupky, či ekologickém centru Krásensko. 
Od loňského školního roku jsme tuto nabídku 
rozšířili o možnost další – školu v přírodě 
v Chorvatsku. Brela je malé turistické město a je 
označována jako nejatraktivnější a nejkrásnější 
místo na Makarské riviéře současně s jeho 
osadami Podrače, Ščit, Zelič, Stomarica 
a Jakiruša, ve které se nachází naše ubytování. 

Pobyt je určen pro děti 4. a 5. ročníku. 
Pedagogický doprovod již několik měsíců 
předem připravuje pro děti program na celý 
týden, který je nabitý plněním nejrůznějších 
úkolů, hrami, soutěžemi, tvořením, koupáním 
v moři a objevováním okolí. Aby to byla 
opravdu alespoň trochu ta pravá škola, tak 
se také učíme. A když už moře, tak s výletem 
velkou lodí podél celého makarského pobřeží. 

Chorvatsko – škola v přírodě
Naše obavy, že děti 8denní pobyt bez rodičů, 
mnohdy poprvé za hranicemi naší republiky, 
nezvládnou, se nenaplnily. Zájem o pobyt je tak 
velký, že v červnu 2018 proběhl již druhý ročník 
(2 turnusy, celkem 80 dětí).

Mgr. Radmila Dačevová

Les ve škole 

Naše škola je zapojena do mezinárodního 
výukového programu Les ve škole, 
probíhajícím v 26 zemích. 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 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. 

Mgr. Ivana Musilová

Školská rada Základní školy Tišnov, 
nám. 28. října, byla zřízena usnesením RM 
Tišnova dne 5. října 2005. Skládá se ze 
zástupců zřizovatele, rodičů žáků a pedagogů 
školy. V současné době má šest členů 
a pracuje ve složení: Lenka Knechtová 
a Mgr. Martin Sebera, P.h.D. za zřizovatele, Ing. 
Vladimír Dokládal a Ing. Václav Drhlík za rodiče 
a Mgr. Gabriela Štětinová a Soňa Kvíčalová 
za pedagogy. Činnost školské rady vyplývá 
z ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. 
a umožňuje zákonným zástupcům nezletilých 
žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli 
a jiným osobám, podílet se na správě školy. 

K pracovním schůzkám se scházíme zpravidla 
dvakrát ročně, většinou za účelem projednání 
a schválení důležitých dokumentů jako jsou 
školní a klasifikační řád, výroční zpráva školy 
a podobně. Jsem velmi rád, že po dobu mého 
působení ve školské radě, nedošlo k žádnému 
vážnému problému. Vždy jsme se na našich 
jednáních, kterých se účastní také zástupci 
vedení školy, ve vstřícné a přátelské atmosféře 
shodli ve všech důležitých aspektech činnosti 
školy. Je velmi příjemné pozorovat proměnu 
školy, které se podařilo v posledních letech 
dosáhnout. Týká se nejen postupného 
zvelebování prostor, ke kterému přispěly 
mnohé větší či drobnější stavební rekonstrukce 
či přestavby, ale také úspěšným snahám 
o inovativní a kvalitní přístup ke vzdělávání 
našich dětí.

Do dalších let bych ti, naše milá školo, rád 
popřál hodně úspěchů ve tvé práci, dobré 
zázemí pro tvoji činnost a mnoho spokojených 
žáků a jejich rodičů. 

Ing. Vladimír Dokládal, 
předseda ŠR

Školská rada
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Na naší škole máme osm oddělení ŠD s počtem 
240 žáků. Družina se pro děti otevírá v 6.00 hod 
a její provoz končí v 16.30 hod. 

Kdo z učitelů v družince občas suploval, ví, co to 
obnáší… Pár dětí si chce malovat, pár zase něco 
vyrábět, živější děti by nejraději poskakovaly 
a honily se. Někteří zase chtějí jen odpočívat. 
A všichni dohromady mají nesmírné množství 
zážitků, které právě teď musí sdělit své paní 
vychovatelce. 

Školní družina je vybavena spoustou her, 
stavebnic a hraček. To, že je zaplněna do 
poslední židličky, svědčí o jednom – že tam děti 
chodí rády především proto, že se v družině 
nikdy nenudí. Už v září probíhaly sportovní 
soutěže. Patří mezi ně 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 družinkách 
nebo uvedení Divadla Zdeňka Ševčíka hrou 
Pohádky z bedýnky. V zimních měsících měly 
děti množnost zdolat horolezeckou stěnu 
v 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“. 

Škola se probouzí, v naší 
školní družině už to žije…

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.

 Eva Bořková
vedoucí školní družiny

Klub přátel školy byl založen 6. 1. 1994 z iniciativy 
tehdejší ředitelky ZŠ Mgr. Ludmily Jaškové 
a Ing. Zdeňka Jeřábka, který se stal jeho prvním 
předsedou.

Cílem KPŠ bylo prosazování zájmů žáků, rodičů 
a veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. 
Spolupráce KPŠ a vedení školy spočívala nejen 
v kooperaci na výchovně – vzdělávací koncepci, 
ale i v možnostech sponzorování, v podpoře 
zájmové a odborné činnosti žáků, v pomoci 
sociálně slabším skupinám žáků a na společných 
projektech. Již tehdy vznikl sbor třídních důvěrníků 
jako poradní orgán.

Na postech předsedy KPŠ se pak vystřídaly  
Ing. Petra Dobišarová (od r. 2001), 
Mgr. Miroslava Humpolíková (od r. 2007) 
a nyní Mgr. Ľubica Kubicová (od r. 2016). 

Klub přátel školy (KPŠ)  
při ZŠ Tišnov, náměstí 28. října

Členkami výboru KPŠ jsou předsedkyně KPŠ 
Mgr. Ľubica Kubicová, Mgr. Jana Chadimová 
(pokladník), Bc. Michaela Nečasová. Poradní hlas 
má nadále sbor třídních důvěrníků, který tvoří 
rodiče žáků školy. Kterýkoliv rodič se může stát 
členem KPŠ. Naplňování cílů spolku a nakládání 
s jeho prostředky dozoruje Ing. Martina 
Bednářová (rodič). 

V současnosti funguje KPŠ jako spolek za účelem 
podpory ZŠ Tišnov, náměstí 28. října. Jeho náplní 
je podporovat v oblasti výchovy a vzdělávání žáků 
této školy, vzájemná spolupráce mezi rodiči, učiteli 
a ZŠ a sjednocovat výchovné působení rodiny  
a ZŠ na žáky.

Hlavní činnosti spolku (dle stanov) 

a) finanční, hmotné i nehmotné podpory školních 
a se školou souvisejících aktivit žáků ZŠ včetně 
zájmových a výchovných akcí žáků

b) poskytování podpory ZŠ při realizaci 
vzdělávání a výchovy žáků, při kulturních, 
sportovních a podobných akcí ZŠ, zlepšování 
školního prostředí

c) pomoci sociálně slabším žákům ZŠ

d) podporou aktivit eliminujících sociálně 
patologické jevy

e) zprostředkovávání kontaktů mezi rodiči 
a ZŠ, seznamování vedení ZŠ s náměty, 
připomínkami a stížnostmi rodičů a zvyšování 
informovanosti o dění v ZŠ a podporování 
aktivní spolupráce mezi všemi, kteří se podílí 
na výchově a vzdělávání žáků ZŠ

f) podávání námětů členů spolku na zlepšení 
vzdělávání a výchovné práce ZŠ

Veškerá činnost spolku KPŠ by nebyla možná bez 
spolupráce s rodiči žáků školy, kteří každoročně 
přispívají do KPŠ finančními dary. Díky nim může 
KPŠ ve spolupráci se ZŠ a zřizovatelem (město 
Tišnov) realizovat podporu žákům školy a dotovat 
společné projekty.

Mgr. Jana Chadimová
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