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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Tvořivost, zodpovědnost, respekt“ 

 

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430, 

příspěvková organizace, je plně organizovanou základní školou, tedy školou s 1. i 2. 

stupněm, a školou mateřskou, která má dvě pracoviště - Tyršovu MŠ a MŠ Waltrovka.  

Škola je držitelkou mezinárodně uznávaného certifikátu Ekoškola, rovněž se aktivně 

zapojuje v mezinárodních programech (Erasmus+, The Globe Program, Edison, 

Mezinárodní žákovská konference, KiVa...). Nachází se v Praze 5 – Jinonicích, v těsném 

sousedství metra trasy B, stanice Jinonice, u které jsou také zastávky některých 

autobusových linek. V blízkosti školy je chráněné Prokopské údolí, které nabízí široké 

možnosti nejen pro přírodovědně zaměřené aktivity.  

Kapacita školy je 480 žáků. Jedná se tedy o školu spíše „rodinného typu“. Nyní je 

v ní 18 kmenových tříd; v každém ročníku jsou vždy dvě paralelní třídy. Průměrná 

naplněnost tříd je 22 žáků. Nejsou zde třídy specializované ani třídy s rozšířenou výukou.      

Během běžného školního roku žáci navštěvují se svými učiteli divadelní a filmová 

představení, výstavy, ekoprogramy, zapojují se do různých soutěží, jezdí na exkurze, výlety, 

adaptační kurzy, školy v přírodě a lyžařské výcvikové kurzy. Učitelé cizích jazyků organizují 

i poznávací zájezd do zahraničí. Škola se zapojuje i do testování žáků (Scio, TIMSS, PISA). 

Pravidelně se konají Vánoční a Velikonoční dílny, projektové dny, Zahradní slavnost i různé 

charitativní činnosti.  

Prostřednictvím školního parlamentu mají žáci možnost zapojit se do života školy. 

Zástupci jednotlivých tříd se scházejí a projednávají připomínky a návrhy svých spolužáků 

k chodu školy. Všechny předložené návrhy a připomínky jsou samozřejmě projednávány i 

s učiteli a vedením školy a společně se hledá optimální řešení. V rámci programu Ekoškola ve 

škole působí i ekotým, což je tým žáků - zástupců tříd, učitelů i provozních zaměstnanců, 

kteří společně vedou program Ekoškola a naplňují podstatu 7 kroků na škole.  

V únoru 2016 byla založena školní hudební kapela Rumbučunga. Pod vedením p. uč. 

Balíka školní kapela obohacuje svými hudebními vystoupeními nejen školní akce (Zahradní 
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slavnost, vánoční Zpívání na schodech...), ale i akce pro veřejnost (v předchozích letech to 

byly např. vánoční koncerty v mateřské škole a v domově na Palatě, účast na Slavnostech škol 

Prahy 5...). 

Od 3. ročníku se žáci učí anglický jazyk (3 hodiny za týden), od 4. ročníku je výuka 

tohoto cizího jazyka posílena v každém ročníku vždy o hodinu. V 6. ročníku začíná výuka 

druhého cizího jazyka – německého. Žáci se specifickými poruchami učení si mohou místo 

výuky druhého cizího jazyka zvolit Konverzaci v anglickém jazyce. V případě zájmu je pro 

žáky 1. a 2. tříd organizován zájmový kroužek Angličtina pro nejmenší. Do kroužku 

Angličtiny se pak mohou přihlásit všichni žáci školy, včetně zájemců ze školy mateřské.  

V mimořádných situacích, kdy je zakázána přítomnost žáků ve škole, probíhá 

distanční vzdělávání, a to formou on-line i off-line. V případě on-line výuky je 

kombinována výuka synchronní („on-line“ hodiny pomocí videokonferenčních nástrojů dle 

předem stanoveného rozvrhu, tj. výuka, kdy je učitel propojen s žáky prostřednictvím 

internetu) a asynchronní (žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných 

úkolech v prostředí Google Classroom, učitel jim je k dispozici pro konzultace a individuální 

podporu). Pojmem off-line výuka je označen způsob vzdělávání, který neprobíhá přes internet 

(plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů, plnění praktických úkolů 

v domácím prostředí žáků apod.). Ať již probíhá distanční způsob vzdělávání on-line či off-

line, učitelé vždy monitorují zapojování všech účastníků a poskytují jim individuální 

konzultace a podporu v učení. Prvky distančního vzdělávání s podporou digitálních 

technologií jsou využívány i během vzdělávání ve standardních podmínkách.  
Všichni žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky, které škola pořádá ve spolupráci 

s různými agenturami nebo s jednotlivými lektory. Současná nabídka zájmových kroužků je 

následující: In line bruslení pro děti, Gymnastika pro děti, Florbal, Bojové sporty a sebeobrana, 

Šachový kroužek, Kutil, Angličtina, Výtvarný kroužek (p. Vejražková), Veselá věda, Hollywood 

Club, Angličtina hrou. Je možné organizovat i další zájmové kroužky, vždy ale záleží na počtu 

zájemců.  

Škola se v průběhu let postupně mění. Probíhají rekonstrukce, v roce 2019 se prostory 

rozšířily o půdní vestavbu. V těchto nových prostorách vznikly kromě moderně vybavených 

kmenových tříd i odborné učebny (pro výuku chemie a fyziky a počítačová učebna). 

V původních prostorách se pak nacházejí cvičná kuchyňka, školní i učitelská knihovna, 

zrekonstruovaná tělocvična.  

V každé učebně je počítač s připojením na internet a dataprojektor, pro výuku na 1. i 

2. stupni lze využívat i iPady. Některé třídy jsou vybaveny vizualizéry a interaktivními 

tabulemi. 

Součástí školy jsou i hřiště s umělým povrchem a školní dvůr sloužící ke konání 

různých akcí. V novém pavilonu, který je moderní ekologickou, energeticky úspornou 

stavbou, jsou kromě jedné třídy mateřské školy umístěny učebny 1. tříd a herny pro školní 

družinu. Školní družina má pět oddělení (přednostně pro žáky 1. – 3. tříd) a v běžném 

provozu je otevřena od 7.00 do 7.45 (ranní provoz); odpoledne její činnost končí v 17.30. 

Škola má kvalitní prostory školní kuchyně a jídelny, které odpovídají současným 

hygienickým požadavkům. V běžných podmínkách si žáci mohou volit (a to i po síti 

internet) jedno ze dvou připravovaných jídel.       

Pedagogický sbor, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové, má 26 členů 

(včetně vedení). Na škole působí i pět vychovatelek školní družiny a 2 asistentky pedagoga. 

Všichni učitelé se vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeden 

z pedagogů pracuje jako metodik ICT, další jako výchovný poradce, metodik prevence 

rizikového chování a koordinátor environmentálního vzdělávání.  

Co se týče žáků, většina z nich je ze spádové oblasti Jinonic a blízkého okolí, určité 

procento tvoří ti, kteří si školu zvolili pro její umístění a rodinnou atmosféru. Vzděláváme i 

děti cizích státních příslušníků a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Díky plně 

bezbariérovému přístupu mohou do školy docházet i děti s poruchami hybnosti. 

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023: 19. 4. a 20. 4. 2022, vždy od 14.00 do 18.00. 


