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P Ř Í S P Ě V K O VÁ  O R G A N I Z A C E

ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA !
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zvýšený počet hodin anglického
jazyka na I. a II. stupni je dobrým
základem pro pokračování dalšího 
studia. Získané jazykové schop-
nosti mají žáci příležitost pro-
cvičovat na zahraničních 
pobytech a  své znalosti 
mohou uplatnit
v jazykových
soutěžích.

Nadstandardní výuka výtvarných
činností (keramická dílna, linoryty,
frotáže, koláže, roláže aj.) poskytuje
dostatek možností pro podchycení a rozvíjení uměleckého 
talentu našich žáků nejen při výuce, ale i ve volném čase. 
Nejlepší práce se prezentují na různých výstavách, nomi-
nují se do soutěží nebo se využívají pro vizuální podporu 
školních projektů. Ředitel školy:

Mgr. Jiří Brouček - reditel@zstyrs.cz, tel.: 412 517 468
Zástupkyně ředitele:

 Mgr. Jitka Nováková - zr@zstyrs.cz
Výchovná poradkyně:

PaedDr. Zdeňka Weissová - weissova@zstyrs.cz
Sekretariát:

tel.: 412 516 547, e-mail: info@zstyrs.cz

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Pokud máte zájem, aby Vaše děti studovaly u nás 
a chtěli byste se s naší školou blíže seznámit, zveme 
Vás kdykoli v den výuky k návštěvě školy. Návštěvu je 
možno domluvit na těchto kontaktech:

Chcete mít dobrý přehled o studijních výsledcích svých 
dětí? Za tímto účelem máme zavedený systém „elektro-
nické žákovské“, kde můžete po obrdžení svého kódu 
sledovat známky, docházku a další informace pohodlně 
prostřednictvím internetu.

AngličtinaNěmčina

Naše škola sídlí
v klidné části města
v blízkosti lesoparku.
Docházku je možné
spojit se zdravým po-
hybem a v budoucnosti 
chceme usilovat o vy-
budování cyklostezky
přímo ke škole.

fundrasising: www.asram.cz

Dr. Miroslav Tyrš
(patron školy)

Zprovozněním
nového víceúčelového areá-
lu se naše škola profiluje vý-
razně sportovním směrem 
a  vytváří mnoho příležitostí 
pro tělesný rozvoj a smyslupl-
nou mimoškolní činnost dětí.

Zvýšený počet hodin výuky počítačů na I. a II. stupni za-
ručuje vysokou počítačovou gramotnost žáků, což je jeden 
ze základních předpokladů úspěšného pokračování ve studiu 
nebo získání budoucího atraktivního zaměstnání. Za tímto 

účelem máme k dispo-
zici výborně vyba-

venou speciální 
učebnu.

Součástí výukyje výchova k pre-venci počítačovézávislosti

Počítačovou výuku
na naší škole podporuje:

http://www.zstyrs.cz



Cílem projektu je provozovat unikátní přírodní učebnu v prostře-
dí městského lesoparku, která slouží nejen žákům, ale též široké 
veřejnosti k prohlubování znalostí přírodních věd a k probouzení 
citlivého vztahu k přírodě. První část Naučná stezky pod Kvádr-
berkem byla slavnostně otevřena v roce 2009. Součástí projektu je 
rozsáhlý soubor naučných pracovních listů, které jsou dostupné na 
webu naší školy. 

Naučná stezka pod Kvádrberkem výrazně obohacuje rekreační 
funkci lesoparku. Naším cílem je stezku vybavovat novým příslu-
šenstvím a postupně ji rozšířit i na horní část stolové hory Kvádr-
berk, kde se nacházejí další přírodní zajímavosti a úchvatné výhle-
dy na Děčín a do pískovcového kaňonu řeky Labe.

Naše škola se aktivně zapojuje do projektů, které u  dětí rozvíjejí 
smysl pro společenskou sounáležitost, pomoc slabším a znevýhod-
něným, citlivý vztah k přírodě a k životnímu prostředí. Snažíme se 
o to, aby naši žáci uměli vnímat různé aspekty života a byli aktivní 
tam, kde je to prospěšné.SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA:   

Zvláštní péči věnujeme integraci žáků se specifickými poru-
chami učení (dys - poruchy). Naše výchovná poradkyně a školní 
psycholog poskytují odbornou pomoc žákům a podporu jejich 
rodičům. Aktivně spolupracujeme s pedagogicko psychologickou 
poradnou a speciálně pedagogickým centrem.

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zaháje-
ním školní docházky nebo s odkladem školní docházky. Je vhod-
ná pro bezproblémové začlenění malých dětí do vzdělávacího 
procesu od první třídy základní školy.
Úspěšně se tím předchází případným
nezdarům v začátku školní docházky.
Přípravnou třídu vede speciální
pedagog.

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Máte - li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo přípravnou 
třídu, navštivte webovou stránku www.zstyrs.cz nebo 

přímo základní školu Dr. Miroslava Tyrše,
kde Vám podáme další informace.

Rozvoj mimořádně nadaných dětí motivujeme pravidelnou účastí 
na sportovních, znalostních a uměleckých soutěžích a olympiá-
dách. Úspěchy našich žáků prezentujeme na webových stránkách 
naší školy - úspěchy v celostátních soutěžích v gymnastice, vybí-
jené, německém jazyce, aj.

ROZVOJ TALENTU U NADANÝCH DĚTÍ:

Komunitní škola je vzdělávací, výchovné, společenské, kultur-
ní a volnočasové centrum. Umožňuje a podporuje aktivní účast 
všech členů místní komunity (v obci nebo městě) při spoluutváře-
ní i naplňování těchto funkcí.

Hlavním cílem projektu je realizace souboru aktivit zaměřených 
na zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele (a to 
i mimo vyučování), zkvalitnění výuky na školách prostřednictvím 
zavádění moderních a atraktivních metod vzdělávání s  prvky 
eLearningu, na rozvoj partnerství mezi školami v regionu Ústec-
kého kraje.

Jako jediná základní škola v Dě-
číně se naše škola zapojila do 
projektu společnosti Auto*Mat 
se zaměřením na vzdělávání dětí 
v oblasti bezpečné a ekologické 
dopravy. Spoluvytváříme meto-
dický program, který bude slou-
žit k výuce na dalších školách.

PROJEKT:
NAUČNÁ STEZKA POD KVÁDRBERKEM

PROJEKT:
OTEVŘENÁ ŠKOLA

PROJEKT:
EKOLOGIE DOPRAVY

PROJEKT:
KOMUNITNÍ ŠKOLA

www.zstyrs.cz

Dvě hřiště s umělým povrchem a velkou sportovní halu využívají 
ke své volnočasové činnosti sportovní kroužky florbalu, badminto-
nu, volejbalu, fotbalu, basketbalu, aerobiku... Dramatické a výtvar-
né kroužky využívají kvalitní zázemí školy a družiny.

Každoročně pořádáme ozdravné a sportovní pobyty v tuzemsku 
i v zahraničí, které jsou vítaným obohacením výchovně vzděláva-
cího procesu.

OZDRAVNÉ A SPORTOVNÍ POBYTY

Pravidelné školy v přírodě Sportovní kurzy u moře

Lyžařské a snowboardové kurz
y

 pravidelně již od prvních tříd!

VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY

Žákům naší školy nabízíme bohatý program
BEZPLATNÝCH volnočasových aktivit a kroužků.
Jejich seznam a náplň najdete na webovém portálu
www.zstyrs.cz nebo se informujte přímo ve škole.

NAŠI ŠKOLU S PODPOROU EU MODERNIZUJE FIRMA:

Dopravu pro naší
školu zajišťuje:


