Vážení rodiče,
dovoluji si Vás touto cestou opět po roce jménem nadačního fondu Klubu rodičů ZŠ Tyršova
oslovit a seznámit Vás s naší činností.
V loňském školním roce 2018/2019 jsme podpořili aktivity školy celkovou částkou 175 495
Kč. Příspěvky na činnost nadačního fondu od Vás, rodičů, v loňském školním roce činily 174
790 Kč. Každoročně v rámci své hospodářské činnosti pořádá nadační fond na počátku
kalendářního roku ve spolupráci se školou tradiční Tyršovácký ples. V roce 2019 byl
zakončen s hospodářským výsledkem ve výši 91 890 Kč. Z výše uvedeného je zřejmé, že se
podařilo dosáhnout cíle, kdy zisk z hospodářské činnosti fondu bude sloužit jako finanční
rezerva. Zároveň se bude jednat o tu část fondu určeného pro financování naší nadační
činnosti, ze které i v minulosti Klub rodičů finančně podporoval školu zejména v nákupu
nadstandardního vybavení do výuky. Podrobný přehled o hospodaření nadačního fondu za
uplynulé období najdete ve zprávě o činnosti a hospodaření na internetové adrese
www.tyrsovak.cz.
Pro připomenutí je níže uveden seznam hlavních aktivit školy, které náš fond pravidelně
finančně podporuje a nebude tomu jinak i v nastávajícím školním roce:
-

částečná či plná úhrada dopravy žáků školy na divadelní představení (nižší stupeň),
lyžařský výcvik, exkurzi do záchranné stanice v Bartošovicích a do Osvětimi
účast školy na sportovních soutěžích
nákup odměn a materiálů pro žáky v matematické, biologické, chemické, dějepisné,
recitační, pěvecké a jazykové soutěži či olympiádě
školní kroužky
podpora Klubu nadaných dětí, dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, programu
prevence výchovy a školní družiny
akce Mikuláš ve škole, uvítání prvňáčků, oslavy Dne dětí (nákup zmrzliny), slavnostní
ukončení školní docházky žáků 9. tříd
předplatné časopisů pro jazykovou výuku
odměny pro pomocníky a vítěze soutěže ve sběru starého papíru pořádané školou
dárkové poukázky pro žáky oceněné v rámci akce Osobnost třídy.

Abychom mohli i nadále poskytovat tuto podporu ve výše uvedeném rozsahu, neobejdeme
se bez podpory Vás, rodičů žáků školy. Proto bychom Vás rádi jako každoročně požádali
o poskytnutí nadačního příspěvku pro školní rok 2019/2020 ve výši 250 Kč na jedno dítě.
Zároveň se zasláním nadačního příspěvku Vás chceme opět požádat o vyplnění a zaslání
ústřižku, který je součástí tohoto Informátoru. Ten nám bude sloužit jako doklad o původu,
výši a účelu poskytnutých finančních prostředků i jako ochrana Vás rodičů – přispěvatelů
před zneužitím Vašich příspěvků na jiné účely, než je vymezeno ve statutu nadačního fondu.
Pokud se zmiňuji o Tyršováckém plesu, který v tomto školním roce budeme pořádat dne
17. ledna 2020, ráda bych současně touto cestou chtěla poděkovat všem rodičům, ale
i organizacím a podnikatelům, kteří náš ples v roce 2019 jakýmkoliv způsobem podpořili.
Velice nás těší, že se našli rodiče, kteří vloni vyslyšeli naše volání o pomoc a přišli nám
pomoci s organizační a pořadatelskou prací. I když jsme největší problémy zdárně i díky

jejich účasti vyřešili, stále jsme otevřeni dalším zájemcům, kteří jsou ochotni podat nám
pomocnou ruku při organizace této oblíbené akce.

Za Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond
Ivana Mikesková
předseda správní rady

-----------------------------------------------✂----------------------------------------------------------------------

Potvrzení o poskytnutí nadačního příspěvku.

Já, níže podepsaný, zasílám nadační příspěvek ve výši ..………Kč na podporu nadační
činnosti nadačního fondu Klubu rodičů ZŠ Tyršova ve školním roce 2019/2020.

…………………………………..
podpis rodiče

Náš cíl, podporovat financování školy v oblastech, na které se škole z jiných zdrojů finanční
prostředky nedostávají a zajistit tak lepší podmínky pro výchovu a vzdělávání Vašich dětí,
zůstává neměnný.

Vážení rodiče,
máme za sebou první měsíc nového školního roku a pro Vaše děti se naplno rozbíhá období
školních příprav a povinností. Letos zaznamenáte významnou změnu také Vy sami v podobě
nového způsobu předávání informací formou elektronické žákovské knížky. Věřím, že
s trochou dobré vůle a trpělivosti vše společně zvládneme a s odstupem času oceníme
přednosti nastavené komunikace. Dovolte mi při této příležitosti poskytnout Vám několik
informací o naší škole, které mohou být pro Vás i Vaše děti zajímavé a užitečné.
Charakteristika školy: Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo do školy celkem 621 žáků,
rozdělených do 28 tříd (15 tříd na 1. stupni a 13 tříd na 2. stupni). Tři třídy 3. ročníku jsou
umístěny na odloučeném pracovišti Tyršova 1053.
Součástí školy je Mateřská škola Markova 1176, ve které je v současné době zapsáno 74 dětí
a tím je kapacita MŠ plně využita.
Vzdělávací program:
Všichni žáci školy se vzdělávají podle školního vzdělávacího
programu s názvem Vědět neznamená umět, jehož obsah je zveřejněn na webových
stránkách školy. Jeho cílem je poskytnout kvalitní vzdělání každému žákovi s ohledem na jeho
individuální zvláštnosti, specifické potřeby, rozvoj nadání a logického úsudku, využití
získaných poznatků a dovedností v dalším vzdělávání i v běžném praktickém životě.
Na nové šestileté období 2019-2025 byla zpracována Koncepce rozvoje školy, s jejímž
obsahem a cíli se můžete seznámit na webových stránkách školy v hlavní nabídce (Úřední
deska).
Výuka cizích jazyků: Anglický jazyk je povinně vyučován již od 1. ročníku jako první cizí
jazyk. Žáci 2. stupně si od 7. ročníku povinně volí druhý cizí jazyk, kde nabízíme německý a
ruský jazyk s dotací 2 hodiny týdně. Žáci s platným doporučením školského poradenského
zařízení mohou ve stejné časové dotaci pokračovat s výukou rozšířeného anglického jazyka.
Zájmová činnost:
Ve škole pracuje od poloviny září pod vedením učitelů
14 zájmových kroužků. Tuto zájmovou činnost finančně podporuje nadační fond Klub rodičů
z Vašich příspěvků, které se využívají kromě jiného především k nákupu materiálu.
Název kroužku

vede

den

čas

ročník

Biochemický
Dovedné ruce
Divadelní
Flétna a zpěv (zač.)
Flétna a zpěv (pokr.)
Hrajeme si s řečí
Chemický
Lyžařský klub

Maňasová A.
Friedlová
Novotná P.
Slabá
Pivcová
Kociánová
Maňasová P.
Novotný J.
Novotná M.
Uvírová
Sladká
Pustějovská
Veřmiřovský
Bačová
Strakošová

úterý
středa
úterý
středa
úterý
pondělí
úterý
úterý
čtvrtek
pondělí
pondělí
čtvrtek
středa
středa
středa

13.50-14.50
13.00-14.00
13.30-14.30
12.45-13.30
13.00-13.45
12.35-13.20
14.00-14.45
13.30-14.30
13.30-14.30
13.20-14.10
13.00-13.45
7.00-7.45
13.30-14.15
13.00-14.30
13.30-14.15

6. a 7.
2.
4. až 9.
1. a 2.
2. a 3.
1. a 2.
7. až 9.
3. až 9.
3. až 9.
2. a 3.
4.
5. až 9.
4. a 5.
4. a 5.
3. až 5.

Míčové hry
Mladý zdravotník
Pěvecký sbor
Sportovní
Vaření
Výtvarný

Zaměstnanci školy: V celé organizaci pracuje v současné době 85 zaměstnanců, z toho je
41 učitelů ZŠ včetně vedení školy, pět vychovatelek školní družiny, jedenáct asistentů
pedagoga, školní psycholog, školní speciální pedagog, o stravování pečuje osm pracovníků
školní jídelny ZŠ, úklid budovy ZŠ zajišťuje sedm uklízeček, o údržbu celého zařízení se stará
školník, zařízení ICT spravuje technický pracovník, administrativu a finance hlídá hospodářka

školy. V MŠ pracuje s dětmi 6 učitelek včetně vedoucí učitelky, školnice a uklízečka, o
stravování se starají dvě pracovnice.
Stravování: Ve školní jídelně ZŠ se denně stravuje v průměru 630 strávníků. Patří mezi ně
žáci a zaměstnanci naší školy a asi 45 tzv. cizích dospělých strávníků. Vedoucí jídelny a
pracovníci školní jídelny dbají na to, aby podávaná jídla odpovídala zásadám zdravé výživy
v souladu se současnými poznatky, a snaží se, aby byli strávníci spokojeni. O tom svědčí
nejen snaha o příjemné stolovací prostředí, ale také nabídka a výběr jídla podle volby
strávníka. Ve školní jídelně MŠ se stravuje 74 dětí a 10 dospělých zaměstnanců.
Žáci 1. i 2. stupně školy jsou zapojeni do projektu Ovoce a mléko do škol, díky němuž
dostávají 2x měsíčně zdarma zdravou svačinu v podobě čerstvého ovoce nebo zeleniny a
neslazeného mléčného výrobku.
Školní družina: Provoz školní družiny je denně od 6.00 do 17.00 hodin. Zapsáno je celkem
145 dětí, které jsou rozděleny do 5 oddělení. Pobyt ve školní družině je za úplatu 140 Kč na
dítě a měsíc. Poplatky za ŠD jsou využity na nákup materiálu a vybavení jednotlivých
oddělení. Školní družina má k dispozici dvě speciální učebny a kabinet. Dvě oddělení ŠD
využívají ke své činnosti kmenové učebny 1. tříd. Jedno oddělení ŠD je umístěno ve třídě
odloučeného pracoviště Tyršova 1053. Za pěkného počasí slouží dětem také školní hřiště a
školní zahrada s relaxačním koutkem, který je vybaven tělocvičným nářadím a herními prvky.
Plánované akce školy ve školním roce 2019/2020:
• Adaptační dny pro žáky 6. ročníku – 12. září, 20. září, 27. září 2019
• Poznávací zájezd do Anglie – 15. – 21. září 2019
• Evropský den jazyků – 26. září 2019
• Okresní finále v přespolním běhu – 1. říjen 2019
• Halloweenský den pro žáky 1. i 2. stupně – říjen 2019
• Den otevřených dveří školy – 27. listopad 2019
• Beseda pro vycházející žáky se zástupci SŠ – 12. listopad 2019
• Mikulášské nocování (akce ŠD) – prosinec 2019
• Mikuláš ve škole – prosinec 2019
• Lyžařský kurz 7. ročník – 6. – 10. leden 2020
• Soustředění běžeckého lyžařského klubu – leden 2020
• Beseda k volbě povolání se zástupci ÚP NJ – 21. leden 2020
• Lyžařský kurz pro 1. stupeň a děti MŠ – 24. – 28. únor 2020
• Maškarní ples (akce ŠD) – únor 2020
• Anglické divadlo pro 4. – 9. ročník – 10. únor 2020
• Přednáška o školní zralosti pro rodiče dětí v MŠ – březen 2020
• Noc s Andersenem – březen 2020
• Přehlídka profesí Řemeslo má zlaté dno – březen 2020
• Městské kolo OVOV – 19. březen 2020
• Exkurze do Osvětimi pro žáky 9. ročníku – březen 2020
• Veselé Velikonoce (akce ŠD) – duben 2020
• Zápis žáků do prvních tříd – 8. duben 2020
• Oslava Dne Země – duben 2020
• Školní akademie – 13. květen 2020
• Exkurze do Vídně – květen 2020
• Sběrové akce – 2. – 4. říjen 2019, květen 2020
• Frenštátský zpěváček – květen 2020
• Sportovní dopoledne pro 1. stupeň – červen 2020
• Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – červen 2020
• Školní oslava Dne dětí – 1. červen 2020
• Dobrodružné odpoledne s opékáním na zahradě (akce ŠD) – červen 2020
• Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře – 11. červen 2020
• Divadelní představení – prosinec 2019, červen 2020
• Projekt Šikovný předškoláček – leden až červen 2020

•
•
•
•

Den města – zapojení do programu – červen 2020
Zájezd do záchranné stanice v Bartošovicích – červen 2020
Ekologická exkurze – červen 2020
Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku – 29. červen 2020

Využití finančního výtěžku z pořádaných akcí:
V uplynulém školním roce 2018/2019 uspořádala škola několik významných akcí, z nichž
některé se pojily s finančním výtěžkem. Ráda bych Vás při této příležitosti seznámila s jeho
využitím.
 Psí sbírka na Dni otevřených dveří – finanční výtěžek sbírky v částce 7 300 Kč byl
věnován na provoz psího útulku v Kopřivnici-Vlčovicích
 Sběrová akce školy – finanční výtěžek z podzimního sběru papíru v částce 33 908 Kč
byl použit na zakoupení nových laviček na chodby pro žáky. Finanční výtěžek z jarního
sběru papíru činil 42 026 Kč a byl použit na spolufinancování projekční techniky do
kmenové třídy. Za vítězství v soutěži sběru starého papíru škola obdržela finanční dar
10 000 Kč účelově určen na učební pomůcky a školní potřeby pro žáky. S podrobným
vyúčtováním sběrové akce 2018/2019 se můžete seznámit ve zvláštní příloze k tomuto
Informátoru a také na webových stránkách školy.
Organizace školního roku 2019/2020 včetně prázdnin je součástí přebalu žákovské
knížky žáků.
Třídní schůzky: 12. 11. 2019, 21. 1. 2020, 21. 4. 2020
Kromě těchto oficiálních termínů můžete samozřejmě využít osobních kontaktů s učiteli
v průběhu celého školního roku. Výchovná poradkyně, metodička protidrogové prevence a
školní psycholožka mají své konzultační hodiny zveřejněny ve škole a na webových stránkách
školy.
Závěr: Vážení rodiče, budu ráda, pokud školu navštívíte s jakýmkoli nápadem či podnětem,
který může pomoci zlepšit činnost školy nebo který Vás trápí, budeme se snažit nacházet
společnou cestu při jeho řešení. Máme velký zájem na tom, aby si Vaše děti odnesly ze školy
co nejvíc znalostí a dovedností, pochopily význam samostatného rozhodování a
zodpovědnosti, cítily se ve škole spokojeně a bezpečně. Přeji si, abychom si společně
uvědomovali význam a úlohu školy jako prostředníka vzdělání Vašich dětí a přistupovali ke
společným jednáním s pochopením, důvěrou a prostorem pro vzájemný dialog. Jen tak může
být naše spolupráce pro obě strany užitečná a přínosná.
Závěrem chci poděkovat Klubu rodičů za spolupráci a významnou podporu školy v uplynulém
školním roce a také všem, kteří škole pomáháte a aktivně se zapojujete do její činnosti (např.
při sběru papíru, organizaci třídních nebo školních akcí). Jakékoli pomoci si velice vážíme a
vítáme ji. Budeme rádi, když si prohlédnete naše školní webové stránky na adrese
www.zstyrfren.cz a stanete se jejich pravidelnými návštěvníky.
Přeji Vám a Vašim dětem v začínajícím školním roce pevné zdraví, dostatek energie a mnoho
malých i velkých úspěchů.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 27. září 2019
RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy

Příloha k Informátoru 2019/2020 pro rodiče – Podrobné vyúčtování sběrové akce
2018/2019
Vážení rodiče a žáci,
děkujeme Vám za Vaši dlouhodobou podporu školy ve sběru druhotných surovin.
Pro žáky školy má tato akce minimálně dvojí význam. Jednak se jedná o výchovné působení a
vzdělávání v oblasti ekologie a v druhé řadě jde také o nemalý příjem do rozpočtu školy, což nám
umožňuje průběžně pořizovat vybavení a materiál pro všechny žáky školy, nad rámec rozpočtu
od zřizovatele a rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání od krajského úřadu Moravskoslezského
kraje.
V rámci sběru starého papíru pořádá naše škola každoročně i soutěž, kterou v loňském školním
roce finančně podpořil nadační fond Klub rodičů částkou 11 648 Kč na nákup odměn pro vítěze
soutěže (jednotlivce a kolektivy). Nadační fond se rovněž podílí na financování odměn pro žáky,
kteří pomáhají tuto akci organizovat částkou 5 348 Kč.
Celkový příjem ze sběru druhotných surovin je vždy závislý na ceně za výkup starého papíru a
lepenky od zpracovatelské firmy (vloni se papír vykupoval za 1,60 Kč/kg a karton za 0,50 Kč/kg).
Naše škola v této oblasti spolupracuje s firmou ORC Group s. r. o., která soutěž dlouhodobě pro
školy v Moravskoslezském kraji organizuje (název soutěže je Zelený strom).
V uplynulém školním roce 2018/2019 činily příjmy z podzimního sběru (2018) 33 908 Kč a za
jarní sběr (2019) 42 026 Kč. Jedná se o ostatní příjmy organizace. Odměna za 1. místo ve
sběrové soutěži činila 10 000 Kč (firma ORC Groups. r. o. poskytla škole finanční dar, který je
účelově určen na nákup učebních pomůcek a materiálu pro žáky školy).
Z finančních prostředků, které jsme díky Vám a Vašim dětem získali, jsme tak nad rámec
plánovaného rozpočtu, mohli pro žáky školy pořídit:
Rok 2018

příjem

podzim

33 908
výdaj

Materiál a UP pro děti v MŠ

1 823

Materiál a UP pro děti v MŠ

1 197

Lavičky ke třídám (chodby)

30 888
33 908

Rok 2019

příjem

jaro

42 026
výdaj

Odměny pro děti MŠ

597

Materiál, UP pro děti v MŠ

1 113

Materiál, UP pro děti v MŠ

154

Materiál, UP pro děti v MŠ

2 139

Dofinancování projekční sestavy do kmenové třídy
Dar od žáků školy pro záchrannou stanici v Bartošovicích
Odměna pro žáky divadelního kroužku

32 528
4 000
288
40 819

Zůstatek

1 207

Jsme přesvědčeni, že finanční prostředky z této akce byly využity účelně a hospodárně a díky
této aktivitě může být výuka Vašich dětí zase o něco zajímavější. Za Vaši přízeň děkujeme a
věříme, že s Vaší pomocí, pomocí Vašich dětí a také pomocí občanů města budeme moci v této
soutěži i nadále pokračovat.
Pokud se najdou rodiče, kteří budou mít zájem se zajištěním této akce jakkoli pomoci, budou
v našich řadách vítáni.
Vyúčtování sběrových akcí za jednotlivé roky je průběžně kontrolováno a je k dispozici
k nahlédnutí u ředitelky školy, případně u paní hospodářky.
RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy

