
JSME TYRŠOVKA! 

Tmavě modrá a žlutá jsou tradiční barvy naší školy. 

Tmavě modrá symbolizuje budovu na ulici Komenského, 

žlutá na Tyršově. Společně tvoří jeden vzájemně se 

prolínající celek a v jeho středu jsme MY – žáci, rodiče, 

učitelé, asistenti… Společně jsme TYRŠOVKA…             

a máme tuto vizi… 

Usilujeme, aby se všem žákům ve školním prostředí 

dostávalo nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, 

ale aby se zde cítili také bezpečně a spokojeně. Chceme 

být školou otevřenou všem žákům, rodičům, veřejnosti, 

a to jak obsahem vzdělávání, demokratickými principy, 

respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, 

diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, tak 

zapojením školy i jejích absolventů do veřejného života. 

 

SOUČASNOST NAŠÍ ŠKOLY 

Výuka probíhá ve dvou budovách, a to na ulici 

Komenského a na ulici Tyršova.  V krásném prostředí pod 

kopcem Zárubou na ulici Komenského se učí žáci 1. a 3. 

ročníku a máme zde 3 oddělení školní družiny. Součástí 

školy je výdejna obědů, tělocvična, velké sportovní hřiště 

a rozlehlá školní zahrada.  Do bezbariérové školní budovy 

na ulici Tyršova nyní docházejí žáci 2. až 9. ročníku. 

Kromě kmenových tříd žáci využívají také odborné 

učebny – učebny cizích jazyků, učebny informatiky, fyziky 

a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné 

výchovy, řemeslnou dílnu, cvičný byt a keramickou dílnu. 

Součástí školy je velká a malá tělocvična, oddělení školní 

družiny a školní jídelna. K pohybovým aktivitám žáci 

využívají sportovní areál s fotbalovým hřištěm. Vnitřní 

atrium bylo nově přeměněno na komunitní zahradu 

s víceúčelovým využitím a s venkovní učebnou. 

 

NOVÝ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

JDEME SPOLEČNĚ, JDEME SPOLU 

Náš nový školní vzdělávací program s motivačním 

názvem Jdeme společně, jdeme spolu je zaměřen na 

žáky, respektuje jejich individuální potřeby a možnosti 

a podněcuje k postupnému osvojování a rozvíjení 

klíčových kompetencí důležitých v praktickém životě. 

Zároveň vytváří školní prostředí, které podněcuje 

k objevování, zkoumání, tvoření a získávání důležitých 

dovedností a schopností a v němž je učitel především 

průvodcem a rádcem.  

 

NAŠE PRIORITY 

1. Klademe důraz na kvalitní výuku anglického jazyka – 

proto je angličtina povinně vyučována již od 1. třídy a do 

výuky je aktivně zapojena rodilá mluvčí. 

2. Rozšiřujeme nabídku druhého cizího jazyka – od 

nového školního roku kromě německého a ruského 

začneme vyučovat i jazyk francouzský. 

3. Rozvíjíme žáky v oblasti informačních a komunikačních 

technologií – odpovídající ICT dovednosti jsou rozvíjeny 

nejen v předmětu informatika, který je konzistentně 

povinně vyučován od 4. až do 9. třídy, ale také v ostatních 

předmětech, v nichž lze ICT techniku využívat. 

4. Vyučujeme nové samostatné předměty – osobnostní 

a sociální výchovu, finanční gramotnost a mediální 

výchovu. 

5. Nabízíme žákům povinně volitelné předměty dle jejich 

zájmu a individuální profilace – žáci si mohou vybrat mezi 

konverzací v anglickém jazyce, sportovními hrami 

a přírodovědnými praktiky zaměřenými na praktické 

bádání v oblasti přírodopisu, fyziky a chemie. 

6. Podporujeme zdravý životní styl a rozvoj pohybových 

dovedností žáků – proto jsou v 1. a 6. ročníku tří hodiny 

tělesné výchovy a škola je zapojena do programů Sportuj 

ve škole a Skutečně zdravá škola. 

7. Už od 1. třídy rozvíjíme u žáků environmentální cítění 

– účastníme se nejen mnoha projektů, ale přirozenou 

formou vedeme k ochraně životního prostředí jako 

k nezbytné součásti života na Zemi. 
 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

- Jezdíme na školu v přírodě, adaptační pobyty 

nebo lyžařský výcvik, chodíme plavat i bruslit.  

- V návaznosti na probírané učivo výuku doplňují 

exkurze, výukové programy a besedy.  

- Jezdíme nejen na jednodenní, ale i vícedenní 

výlety do tuzemska i zahraničí, chodíme do 

divadla či kina. 

- Účastníme se vědomostních soutěží a olympiád, 

sportovních, výtvarných i jazykových soutěží. 

- Ve škole se realizuje mnoho zájmových kroužků, 

které vedou naši učitelé – nabízíme například 

vaření i pečení, Kids English Club, francouzštinu 

pro začátečníky, sportovní a výtvarné kroužky, 

keramiku, deskové hry nebo zábavné tvoření. 

- Jsme zapojeni do mnoha projektů, a to například 

do projektu Přírodní zahrady, Venkovní učitel, 

Ekoškola, Jedlá zahrada, Nenech to být, 

Recyklohraní, Polygram, Ovoce a mléko do škol 

nebo do projektu vedoucímu k podnikavosti na 

školách.  

Kromě běžných tříd bude od šk. roku 2022/2023 

otevřena na 2. stupni také třída s rozšířenou 

výukovou anglického jazyka. Bližší informace včetně 

žádosti o přijetí a ukázkových přijímacích testů 

najdete na www.tyrsovkakurim.cz. 
 



PAPRSEK – NAŠE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ 

PRACOVIŠTĚ 

Věnujeme náležitou pozornost dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Naše školní poradenské 

pracoviště nabízí komplexní služby školní psycholožky, 

výchovných poradkyň pro 1. a 2. stupeň, školní 

metodičky prevence, školních speciálních pedagožek pro 

1. a 2. stupeň a školní kariérní poradkyně. 

Paprsek: 

- řeší prevenci školní neúspěšnosti, 

- snaží se o včasnou pomoc při aktuálních 

problémech u jednotlivých žáků i u třídních 

kolektivů, 

- zajišťuje odbornou a včasnou diagnostiku školní 

připravenosti, diagnostiku schopností 

a dovedností v oblasti čtení a psaní, diagnostiku 

matematických schopností a dovedností, 

- zprostředkovává v případě potřeby spolupráci 

s pedagogicko-psychologickými poradnami 

a speciálně pedagogickými centry, 

- poskytuje průběžnou a dlouhodobou péči o žáky 

s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, 

- pečuje o žáky se SVP, 

- zajišťuje speciálně pedagogickou péči, 

- podporuje vzdělávání žáků nadaných 

a mimořádně nadaných, 

- poskytuje kariérní poradenství a pomoc žákům 

a jejich zákonným zástupcům při rozhodování 

o další profesní dráze, 

- zabývá se předcházením všech forem rizikového 

chování včetně různých forem šikany, 

- zaštiťuje tzv. Rodičovskou kavárnu – v rámci níž 

se konají zajímavé besedy pro žáky, rodiče 

i širokou veřejnost, a to např. na téma ADHD, 

kyberšikany, poruch učení nebo školní zralosti. 

Jsme škola s dlouholetou tradicí. 

V novém školním roce plánujeme otevřít dvě 

první třídy, které budou na pracovišti 

Komenského. 

Nově otevíráme na 2. stupni třídu s rozšířenou 

výukou anglického jazyka. 

Přijímáme děti i do dalších ročníků. 

Máme nový, moderním trendům odpovídající 

školní vzdělávací program s motivačním názvem 

Jdeme společně, jdeme spolu. 

Angličtinu vyučujeme od 1. třídy, v 1. a 6. třídě 

máme rozšířenou výuku tělesné výchovy, 

v mnoha ročnících je dělená výuka matematiky 

a češtiny. 

Na škole působí rodilá mluvčí angličtiny. 

Součástí výuky jsou rozmanité výlety, exkurze, 

plavání i bruslení, pořádáme také školu 

v přírodě, lyžařské kurzy i adaptační pobyty. 

Školní družina u nás funguje od 6:30 do 17:00 

hodin a dochází do ní žáci od 1. do 5. ročníku. 

Mimoškolní činnosti zajišťujeme prostřednictvím 

kroužků – jejich nabídka se každý rok mění dle 

zájmu dětí i rodičů. 

Usilujeme o těsnou spolupráci s rodiči  

i širokou veřejností. 

Více o nás na www.tyrsovkakurim.cz. 

 
 

Základní škola Kuřim, 

Tyršova 1255, 

okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace 
 

www.tyrsovkakurim.cz 

skola@tyrsovkakurim.cz 
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