
Vážení rodiče, 
 

dovoluji si Vás touto cestou opět po roce oslovit jménem nadačního fondu Klubu rodičů ZŠ 
Tyršova a seznámit Vás s naší činností za uplynulé období školního roku 2021/2022. 
 

Přestože uplynulý školní rok 2021/2022 proběhl bez výraznějších omezení ve srovnání s 
předchozími ročníky, nepodařilo se nám ani v tomto školním roce uspořádat tradiční lednový 
Tyršovácký ples, a to i díky přetrvávajícím vládním omezením a celkové nejistotě z budoucího 
vývoje. V oblasti finanční podpory školních aktivit poskytl nadační fond v uplynulém roce 
podporu škole v celkem 59 školních a mimoškolních aktivitách v celkové výši 147 023 Kč. 
 

Mezi podpořenými projekty a aktivitami v uplynulém období byly například: 
● návštěva žáků školy v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 

● nákup odměn žákům v soutěži “Osobnost třídy” 

● návštěva filmového představení Zátopek 

● doprava žáků na lyžařský kurz 

● nákup odměn pro soutěžící ve sběru papíru 

 

Z tradičně podporovaných činností v uplynulém období fond finančně podpořil  
● dopravu žáků na exkurze, soutěže a divadelní představení,  
● předplatné časopisů pro výuku cizích jazyků,   
● nákup odměn v různých školních soutěžích a olympiádách, 
● nákup zmrzliny žákům v rámci Dne dětí,  
● nákup materiálu pro školní kroužky a zájmové skupiny, 

● pasování prvňáčků na čtenáře 

a mnoho dalších. 
 

Po dohodě s vedením školy se správní rada našeho nadačního fondu rozhodla ukončit aktivní 
činnost nadačního fondu v tom smyslu, že pro následující školní rok již letos nebude od rodičů 
školy vybírat nadační příspěvky a zároveň se vzdává pořádání Tyršováckého plesu, jak v 
tomto školním roce, tak i v letech následujících. Financování školních aktivit z prostředků 
nadačního fondu zůstává v souladu se statutem nadačního fondu zachováno, a to až do jejich 
úplného vyčerpání. 
 

Věříme, že vedení školy brzy nalezne v řadách rodičů naše nové nástupce, kteří na naši práci 
dokážou navázat a dále ji úspěšně rozvíjet. Děkujeme vedení školy a učitelům za dlouholetou 
podporu a spolupráci při realizaci našich aktivit, stejně jako všem Vám rodičům, kteří jste nás 
po dobu našeho působení na škole podporovali, ať už finančně nebo svou prací či svoji aktivní 
účastí na akcích pořádaných naším fondem. V neposlední řadě bych také ráda touto cestou 
poděkovala všem svým kolegyním z nadačního fondu, které dokázaly po mnoho let obětovat 
svůj volný čas a svoji energii ve prospěch Klubu rodičů a naplnění jeho veřejně prospěšných 
cílů. 
 

Za Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond 

Ivana Mikesková 

předseda správní rady 



Vážení rodiče, 
máme za sebou první čtvrtletí školního roku, Vaše děti se již naplno věnují školním povinnostem, 
proto mi dovolte 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 2022/2023 nastoupilo do školy celkem 583 žáků, 
rozdělených do 27 tříd (15 tříd na 1. stupni a 12 tříd na 2. stupni). Tři třídy 3. ročníku jsou trvale 
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.  
V letošním školním roce vzděláváme také 10 žáků v zahraničí, kteří v závěru školního roku 
konají ve škole rozdílové zkoušky z vybraných předmětů. Současně poskytujeme vzdělávání 20 
žákům z Ukrajiny, z nichž většina navštěvuje školu již od 1. dubna 2022. 
 
Vzdělávací program: Všichni žáci školy se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu 
(ŠVP) s názvem Vědět neznamená umět, jehož obsah je zveřejněn na webových stránkách 
školy. ŠVP je od 1. 9. 2022 aktualizován, nově vzděláváme všechny žáky 4. až 9. ročníku 
v předmětu Informatika s časovou dotací 1 hodina týdně, ve všech předmětech je kladen důraz 
na osvojování digitálních kompetencí. Novinkou je také otevření jedné první třídy s rozšířeným 
vzdělávacím programem (Hejného matematika, 3 hodiny Aj). Cílem ŠVP 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 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 září pod vedením učitelů 17 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 

Badatelský klub Maňasová A. úterý 13.30-14.30 6.  

Divadelní Novotná P. úterý 13.30-14.30 4. až 9. 
Dovedné ruce Friedlová úterý 13.00-13.45 1.  
Flétny Pivcová  úterý 13.00-13.45 1. a 2. 

Francouzština Sarrahy úterý 14.00-14.45 6. 
Hrajeme si s řečí Kociánová úterý 13.00-13.45 1. a 2. 

Klub nadaných dětí Lazarová, 
Palionová 

pondělí 13.20-14.50 1. až 6. 

Knihožrouti Uvírová středa 13.30-14.30 3. a 4. 

Logikolamy Palionová úterý 12.40-13.20 4. a 5. 
Lyžařský klub Novotná M. čtvrtek 13.30-14.30 3. až 6. 
Mažoretky Strakošová pátek 18.00-19.00 4. až 9. 
Mladý zdravotník Sladká středa 13.30-14.15 3. 

Pěvecký sbor Pustějovská čtvrtek 7.00-7.40 6. až 9. 
Pohybové hry Bačová úterý 13.30-14.15 1. a 2. 

Robotika  
a programování 

Kubeček čtvrtek 12.45-13.30 4. a 5. 

Sportovní Veřmiřovský úterý 13.45-14.30 3. až 5. 
Šachový ASTRA (Kula) pátek 13.00-14.00 1. až 3. 



 
Zaměstnanci školy: V celé organizaci pracuje v současné době 85 zaměstnanců, z toho je 42 
učitelů ZŠ včetně vedení školy, pět vychovatelek školní družiny, dvanáct asistentů pedagoga 
včetně ukrajinské asistentky, 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 570 strávníků. Patří mezi ně žáci 
a zaměstnanci naší školy a asi 35 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 mají zájem, 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 70 dětí a 10 dospělých zaměstnanců.  
Žáci 1. stupně školy jsou zapojeni do projektu Ovoce a mléko do škol, díky němuž dostávají 1x 
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. stupně. Jedno oddělení ŠD je umístěno ve třídě odloučeného 
pracoviště Tyršova 1053. Za pěkného počasí slouží dětem současně školní hřiště, školní 
zahrada s tělocvičným nářadím a herními prvky a nově také zelená učebna.  
 
Významné plánované akce školy ve školním roce 2022/2023: V průběhu školního roku škola 
pořádá řadu kulturních, sportovních, společenských, poznávacích a vzdělávacích akcí, ze 
kterých jmenujeme alespoň některé.   

a) Okresní finále přespolního běhu na Horečkách – 5. říjen 2022 

b) Den otevřených dveří školy – 30. listopad 2022 

c) Lyžařský kurz pro 7. ročník – 2.– 6. leden 2023 

d) Lyžařský kurz pro 1. stupeň a děti MŠ – 6.–10. únor 2023 

e) Zápis žáků do prvních tříd – 12. duben 2023 

f) Školní akademie – 3. květen 2023 

g) Sběrové akce – říjen 2022, květen 2023 

h) Divadelní představení pro žáky a děti MŠ ve městě – prosinec 2022, červen 2023 

i) Projekt Šikovný předškoláček – leden až červen 2023 

j) Den města – zapojení do programu – červen 2023 

k) Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku – 29. červen 2023 

 
Využití finančního výtěžku z pořádaných akcí: 

➢ Sběrová akce školy 2021/2022 – finanční výtěžek z podzimního sběru papíru v částce 
28 665 Kč byl použit na zakoupení hracích koberců do 6 tříd 1. stupně, pořízení virtuální 
prohlídky školy, dofinancování stojanů na kola a odměny pro děti v MŠ za účast na 
sběrové akci. Finanční výtěžek z jarního sběru papíru včetně výhry za vítězství v soutěži 
v celkové částce 78 580 bude použit na zhotovení 2 informačních tabulí k nově 
zbudované zelené učebně, opravu a instalaci historické sochy na školní zahradě a 
odměny pro děti v MŠ za účast na sběrové akci. Nedočerpaná částka bude převedena 
do rezervního fondu k využití v příštím kalendářním roce. 
S cílem, organizací a využitím výtěžku sběrových akcí v jednotlivých letech se můžete 
blíže seznámit na webových stránkách školy v oddíle základní škola (Sběrové akce). 

➢ Sbírka na pomoc Ukrajině ze Dne otevřených dveří – finanční výtěžek sbírky v částce 
23 588 Kč byl odeslán na účet humanitární organizace Člověk v  tísni – SOS Ukrajina. 
 



Organizace školního roku 2022/2023 včetně prázdnin je součástí přebalu žákovské knížky 
žáků. 
 
Třídní schůzky:   15. 11. 2022, 24. 1. 2023, 18. 4. 2023 

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. 
 
Ukončení činnosti stávajícího nadačního fondu Klub rodičů: V souvislosti s ukončením 
školní docházky žáků, jejichž rodiče založili a dlouhodobě pracovali v  nadačním fondu Klub 
rodičů, dojde v říjnu 2023 k ukončení činnosti tohoto fondu (končí další tříleté funkční období 
správní rady fondu). Stávající finanční prostředky fondu (nadační příspěvky z minulého roku a 
výtěžky z pořádaných plesů) umožňují pokrytí požadavků školní a mimoškolní činnosti žáků 
v letošním i příštím kalendářním roce. Z tohoto důvodu nedochází letos k výběru nadačního 
příspěvku. 
 
Založení nové právnické formy Klubu rodičů: Fungující Klub rodičů má nejen v naší škole 
dlouholetou tradici. Cílem školy vždy bylo podporovat žáky také v nadstandardní školní a bohaté 
mimoškolní zájmové činnosti. S touto vizí nám velmi ochotně pomáhal a efektivně spolupracoval 
právě Klub rodičů. Bohužel nic netrvá věčně, personální obměna na různých pozicích je 
přirozená a mnohdy i očekávaná. Z tohoto důvodu se naléhavě obracím na Vás, vážení rodiče, 
abyste zvážili svou možnou aktivní účast a zapojení v nové nástupnické organizaci (nadační 
fond, spolek) Klubu rodičů. Bylo by vhodné kontinuálně navázat na končící nadační fond 
založením nové organizace v tomto školním roce a vše připravit pro zahájení činnosti od příštího 
školního roku. V tomto vám budu ochotně nápomocna, v případě potřeby radou jistě pomohou 
také členové končícího nadačního fondu. 
Klub rodičů je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, která hájí zájmy 
žáků a pomáhá škole zajišťovat její činnost v hlavní i mimoškolní oblasti. Poskytuje škole 
zpětnou vazbu z pohledu rodičů, zapojuje se do školního dění. Bylo by vhodné, aby každá třída 
měla v Klubu rodičů svého zástupce, který by byl prostředníkem mezi školou a ostatními rodiči. 
Věřím, že se mezi Vámi najdou ochotní zástupci rodičů, kteří úspěšně naváží na práci svých 
předchůdců a pomohou škole v zajištění její stávající činnosti. Zájemci o tuto činnost nahlaste 
svůj zájem třídním učitelům svých dětí do konce prosince tohoto roku, můžete osobně navštívit 
také mě, v případě nejasností se pokusím vaše dotazy objasnit. 
 
Vážení rodiče, závěrem bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci, pochopení i vyjádření 
podpory v uplynulém období. 
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 se Vašim dětem ve škole líbilo, cítily se v ní spokojeně a 
bezpečně, aby i nadále zůstala místem setkávání, rozvoje, činorodých aktivit a efektivní 
spolupráce. Budeme rádi, když si prohlédnete naše školní webové stránky na adrese 
www.zstyrfren.cz a stanete se jejich pravidelnými návštěvníky. 
Současně chci moc poděkovat končícímu vedení Klubu rodičů za obětavou spolupráci a 
vysokou podporu školy v období jejich činnosti, vysoce si jí vážím a oceňuji ji. Zvláště v dnešní 
náročné době není samozřejmostí věnovat svůj čas a energii ve prospěch veřejných aktivit, 
proto si dobře uvědomuji kus práce, který pro školu, a především naše žáky za celou dobu 
svého působení odvedli.  

Přeji Vám a Vašim dětem v probíhajícím školním roce pevné zdraví, mnoho trpělivosti a dobrý 
pocit ze zvládání každodenních pracovních úkolů. 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 4. listopadu 2022                 
 

RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy 


