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Tajemství výchovy spočívá v tom, zařídit 
věci tak, aby dítě bylo úspěšné, a pak je za 
to pochválit.

Prof. Z. Matějček

Moje milé děti, rodiče a mí přátelé,

v letošním roce se dožívám 130. let. Mohlo by 
se zdát, že jsem už stará, unavená dáma, ale 
pozor, u nás škol je to jinak. Právě teď jsem 
v nejlepších letech, vypadám opravdu dobře, 
skvěle mi to myslí, mám spoustu nápadů do 
budoucna a uvnitř samé spokojené bytosti. 
Zároveň mám na co vzpomínat. Myslím, že by 
stálo za to, abyste se společně se mnou ohléd-
li do minulosti a mohli mě tak lépe poznat. 
Sepsala jsem pro Vás svůj životopis. Pohodlně 
se usaďte, aby se Vám dobře četlo…

Vaše Tyršovka
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Tyršovka
Můj životopis
Než jsem přišla na svět, chodily děti z Černic 
do školy ve Starém Plzenci. Mou první před-
chůdkyní byla jednotřídní škola, která stála 
v zahradě domu č. 39 v Černicích a od roku 
1826 ji vedl pan učitel Ženíšek.

V roce 1843 postavili v místě nynějšího 
domu č. 60 Na Vápenicích novou školu, kde 
se od roku 1882 vyučovalo dvoutřídně. Ale 
dětí stále přibývalo, škola pro ně nebyla 
dost velká…

... a tak jsem přišla na svět já. Postavili mě 
v roce 1887 nákladem 12 309 zlatých. Se 
stavbou začali v únoru a v září už jsem byla 
na světě. A začalo se vyučovat. Od roku 1896 
se u mě učilo ve třech třídách, do Černic byla 
přiřazena ještě obec Hradiště a toho roku se 
u mě učilo 170 dětí.

V prvních letech samostatné ČSR u mě učili 
Vilém Brantl, Bohumila Kestřánková, Fran-
tiška Kučerová, Josef Fryček, Bohumil Krás-
ný a Karel Turek. 

V roce 1934 mě za 150 000 Kč dostavěli do 
dnešní podoby.  Až do školního roku 1936-
37 jsem byla trojtřídní, pak se u mě učilo 
v pěti třídách. Ve školním roce 1940-41 jsem 
byla organizována jako pětitřídní s osmi po-
stupnými ročníky. 

V roce 1943 u mě byla otevřena mateřská 
škola, kde učila M. Ženíšková.

V prvním poválečném roce u mě působili 
tito učitelé: Marie Brantlová, Věra Landshu-
tová, Irma Lonská, Ladislav Čermák, Fran-
tišek Landshut a pan ředitel Josef Rádl. Do 
roku 1948 jsem se jmenovala Obecná škola 
v Černicích, po vydání zákona o jednotné 
škole mi změnili název na 26. Národní školu 
v Plzni Černicích. Od toho roku jsem si vedla 
podrobnější záznamy o nejdůležitějších vě-
cech v téměř každém školním roce:

1948-49
• 148 dětí

4. a 5. třída rozděleny na chlapecké a dívčí. 
Uspořádána stromková slavnost, vysázeno 
164 stromků.

1949-50
• 169 dětí
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Založen zdravotnický kroužek, kroužek po-
hybových her a dovedných rukou. V akci 
Z vyměnili moje okna, zavedli ústřední to-
pení a splachovací klozety a na chodby dali 
dlažbu.

1972-73
• 142 dětí, 6 tříd, 1 oddělení ŠD

Uzavřeli jsme patronátní smlouvu s n.p. 
Plastimat.

1973-74
• 133 dětí, 6 tříd, 1 oddělení ŠD

Vychovatelka Leopolda Heřmanová. U příle-
žitosti 30. výročí SNP navštívil školu generál 
Julius Nosko, účastník SNP.

1974-75
• 134 dětí, 6 tříd

Ke 30. výročí osvobození ČSR Sovětskou ar-
mádou byla uspořádána dětská akademie 
a výstavka žákovských prací. Děti se účast-
nily okresní spartakiády ve Stodě. Taneční 
kroužek získal 1. místo v okresní soutěži.

1975-76
• 123 dětí, 5 tříd

Soubor Sluníčko vyhrál 1. místo v krajské 
soutěži recitačních souborů.

1977-78
• 106 dětí, 5 tříd

Vychovatelka Hana Brožová. Recitační sou-
bor Sluníčko pod vedením Aleny Dvořákové 
získal 1. místo v krajské soutěži a zúčastnil 
se národní přehlídky recitačních souborů 
v Příbrami. V akci Z  jsme dokončili 1.2.1978 
přístavbu školní jídelny a začali stavět šatny. 

1978-79
• 109 dětí, 5 tříd

Do zájmových kroužků chodí 83 dětí. Rodi-
če mých žáků pracovali na dokončení spojo-
vací chodby a šaten.

1979-80
• 113 dětí, 5 tříd, 2 oddělení ŠD

Změna názvu školy na Základní škola Pl-
zeň Černice. Účast na městské spartakiádě 
v Plzni.

1980-81
• 103 žáků, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

Vedoucí vychovatelka Anna Klajsnerová, 
školnice Anna Ženíšková

1981-82
• 103 žáků, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

1950-51
• 196 dětí 

Ustanovena Pionýrská organizace pod ve-
dením učitelky Bohumily Dvořákové. Patro-
nem školy se stala místní organizace KSČ.

1951-52
• 196 dětí

Do důchodu odešel ředitel Josef Rádl, no-
vým ředitelem se stal Josef Kalina. Založen 
mičurinský kroužek, vysázeny moruše.

1954-55
• 193 dětí

28.3.1955 byl poprvé oslavován Den učite-
lů. 

1958-59 
• 160 dětí

Ředitel Josef Kalina byl přeložen na 17. OSŠ 
v Plzni. Novým ředitelem byl jmenován Ja-
roslav Sýkora.

1959-60
• 152 dětí

12. června se konaly volby do zastupitel-
ských orgánů. Ředitel školy Jaroslav Sýkora 
byl zvolen do funkce náměstka ObvNV.

1960-61
• 145 dětí

Od 1.9. poprvé všechny učebnice a pomůcky 
zdarma.

1963-64
• 117 dětí

Byla otevřena školní družina a zajištěno 
stravování.

1964-65
• 128 dětí

Ředitelkou se stává Irma Lonská. Děti se 
účastnily okresní spartakiády v Nezvěsti-
cích a ve Stodě.

1969-70
• 131 dětí

Vychovatelkou je Helena Kružejová, školnicí 
Josefa Matasová.

1970-71
• 142 dětí

Ředitelka Irma Lonská odchází do důchodu, 
na její místo nastupuje Květuše Třešková. 
V akci Z byly zahájeny opravy mé budovy.

1971-72
• 140 dětí, 6 tříd, 1 oddělení ŠD
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1991-92
• 71 dětí, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

1992-93
• 69 dětí, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

Opravili mi fasádu, oplocení a vybavení ply-
nové kotelny.

1993-94
• 74 dětí, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

Zavedli jsme vyučovací program Obecná 
škola. Výchovné předměty hodnotíme slov-
ně. Ve ŠD mi vyměnili podlahy, šatny a chod-
by obložili palubkami.

1994-95
• 76 dětí, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

1995-96
• 103 dětí, 5 tříd, 2 oddělení ŠD

4.9.1995 jsme otevřeli novou učebnu a 2.11. 
novou tělocvičnu. Organizace vyučování se 
mění na 1. stupeň s 5. ročníkem.

1996-97
• 116 dětí, 6 tříd, 3 oddělení ŠD

Zahájili jsme alternativní výuku podle pro-
jektu „Začít spolu“, podporovanou občan-
skou společností Open society fund. V 1. 
třídě hodnotíme slovně ve všech předmě-
tech. Jednotřídní MŠ se stává součástí ZŠ. 
Nově zařízené třídy pro výuku „Začít spolu“. 
Navštívil nás ministr školství Ivan Pilip. Ře-
ditelka Mgr. Helena Holá odchází do důcho-
du. 

1997-98
• 125 dětí, 6 tříd, 1 třída MŠ, 2 oddělení ŠD

 Od 1.9.1997 je ředitelkou školy Mgr. Dagmar 
Rubášová. Rozšířili jsme třídu MŠ o dřevěné 
patro.

1998-99
• 125 dětí, 6 tříd, 1 třída MŠ, 2 oddělení ŠD

 Vyměnili jsme okna na jižní straně.

Založeno SRPŠ, které aktivně pomá-
há škole, předsedkyní je Anna Želin-
ská. Recitační soubor Sluníčko získal 
1. místo v obvodním i městském kole,  
2. místo v krajském kole a účastnil se národ-
ní přehlídky recitačních souborů v Mělníku.

1982-83
• 99 žáků, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

Uzavřeli jsme patronátní smlouvu s Kraj-
ským plemenářským podnikem v Plzni Čer-
nicích.

1983-84
• 103 dětí, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

Získali jsme 1. místo v soutěži o Fučíkovu 
plaketu, 1. místo ve výtvarné soutěži Děti, 
mír a umění, 1. místo v krajské požárnické 
soutěži a 2. místo ve sběru léčivých rostlin.

1984-85
• 94 dětí, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

Učitelka Bohumila Dvořáková odchází do 
důchodu. Uspořádali jsme výstavku žákov-
ských prací a přehlídku ZUČ dětí k 65. výro-
čí KSČ. Účast na městské spartakiádě v Plz-
ni. Přípojka pitné vody ze Zemědělských 
staveb.

1985-86
• 100 dětí, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

Uspěli jsme ve výtvarných soutěžích, v sou-
těži Mladý zdravotník a v recitační soutěži.

1986-87
• 93 dětí, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

Ředitelkou školy je Květuše Třešková, uči-
telé: Karel Brož, Helena Holá, Sylva Šlechto-
vá, Anna Klajsnerová, Hana Brožová. Školní 
jídelna: Dagmar Smetanová, Anna Schnei-
bergová, Zdeňka Čapíková, Helena Reisová, 
Školnice: Anna Ženíšková.

1987-88
• 85 dětí, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

1988-89
• 73 dětí, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

1989-90
• 70 dětí, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

1990-91
• 68 dětí, 4 třídy, 2 oddělení ŠD

Ředitelka Květuše Třešková odchází do dů-
chodu 5.11.1990, od 6.11.1990je ředitelkou 
Mgr. Helena Holá.
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ÚMO Černice: 100 000 Kč

2006-07
• 125 dětí, 6 tříd, 2 třídy MŠ, 3 oddělení ŠD

30. dubna jsem oslavovala 120. narozeniny, 
uspořádali jsme Den otevřených dveří pro 
veřejnost. Program Začít spolu slavil v Plzni 
10 let.

2007-08
• 125 dětí, 6 tříd, 2 třídy MŠ, 3 oddělení ŠD

4. 12.2007 proběhla protestní stávka učitelů 
za zlepšení podmínek ve školství. 15.2.2008  
SRPDŠ uspořádalo 1. společenský večer 
s hudbou a tancem. 

2008-09
• 130 dětí, 6 tříd, 2 třídy MŠ, 3 oddělení ŠD

9.12.2008 na pivovarském dvoře Purkmi-
str hráli naši žáci vánoční hru a uspořádali 
vánoční jarmark, který vynesl 11.040,- Kč. 
Peníze putovaly do domova sv. Máří Magda-
lény v Jiřetíně.

2009-10
• 131 dětí, 6 tříd, 2 třídy MŠ, 3 oddělení ŠD

Spolupracujeme se školou ve Chválenicích 
na společných projektech pro vzdělávání 
učitelů.

2010-11
• 137 dětí, 6 tříd, 2 třídy MŠ, 3 oddělení ŠD

Spolupracujeme se školou ve Chválenicích 
na vzájemné metodické pomoci.  

2011-12
• 136 dětí, 6 tříd, 2 třídy MŠ, 3 oddělení ŠD

Výnos z prodeje žákovského časopisu a vý-
robků dětí putuje na podporu projektu Člo-
věk v tísni.

2012-13
• 136 dětí, 6 tříd, 2 třídy MŠ, 3 oddělení ŠD

Partnerství se školou GUNJUR v Gambii, 
podporovali jsme dětský stacionář Centrum 
Hájek. Ředitelka Mgr. Dagmar Rubášová od-
chází do důchodu.

2013-14
• 136 dětí, 6 tříd, 2 třídy MŠ, 4 oddělení ŠD

Ředitelkou školy je Mgr. Věra Šimečková. 
Se slovenskou školou v Oravské Jasanici se 
účastníme akce Záložky spojují. Zapojujeme 
se do projektu Čtenářská gramotnost. Dět-
skému stacionáři Centrum Hájek předává-
me 2.000,- Kč.

1999-00
• 116 dětí, 6 tříd, 1 třída MŠ, 2 oddělení ŠD

 Opravili jsme povrch tělocvičny.

2000-01
• 110 dětí, 6 tříd, 2 třídy MŠ s kapacitou 45 

dětí, 2 oddělení ŠD
MŠMT nám uděluje čestný název Tyršova 
škola. Vybudovali jsme pohybově-rekreační 
areálek.

2001-02
• 89 dětí, 5 tříd, 2 třídy MŠ, 2 oddělení ŠD

Získávám právní subjektivitu! Rekonstruu-
jeme sociální zařízení v přízemí školy, ino-
vujeme zařízení školní kuchyně, vybudovali 
jsme počítačovou učebnu.

2002-03
• 94 dětí, 5 tříd, 2 třídy MŠ, 2 oddělení ŠD

Rekonstruujeme sociální zařízení v 1. po-
schodí a šatny. Pan František Mareš vyrobil 
a umístil na moji budovu sluneční hodiny.

2003-04
• 92 dětí, 5 tříd, 2 třídy MŠ, 2 oddělení ŠD

Všichni pedagogičtí pracovnci absolvovali ce-
loroční kurz Kritického myšlení. Zahájili jsme  
1. etapu realizace půdní vestavby.

2004-05
• 106 dětí, 5 tříd, 2 třídy MŠ, 2 oddělení ŠD

 Dokončili jsme 2. etapu realizace půdní ve-
stavby, získala jsem tím další učebnu a 2 míst-
nosti pro činnost ŠD. Celkové náklady byly  
4 100 000 Kč. Město Plzeň: 3 000 000 Kč, 
Tyršova škola: 1 040 000 Kč, ÚMO Černice: 
50 000 Kč, Firma Vogeltanz: 10 000 Kč.

2005-06
• 113 dětí, 5 tříd, 2 třídy MŠ, 2 oddělení ŠD

Vybudovali jsme velkou PC učebnu, vy-
měnili jsme okna na východní straně, 
do areálku školy jsme dali nové hrací prv-
ky, náklady celkem: 220 000 Kč, příspěvek 



12 13

BlahoPřání k MýM 
sToTřicáTináM od Těch, 

kTeří Mají co řícT
Sedím a přemýšlím o naší škole. 
Podle věku, který je úctyhodný,  je to 

dáma v letech.
Podle smíchu a především mládí, o kte-

ré se stará, je to mladice, která drží krok 
s dobou.

To se jí daří díky tomu, že čerpá z energie 
našich žáků, z radosti z práce všech dospě-
láků v ní a samozřejmě i z lásky a úcty, se 
kterou se o ni staráme. 

Milá školo, přeji ti, aby se ve tvých zdech 
dařilo i nadále vytvářet prostředí, ve kterém 
učitelé rádi učí a žáci se chtějí vzdělávat.

Mgr. Věra Šimečková, ředitelka školy 

Naše milá malá školičko, 
v situaci před deseti lety jsem ti přála, 

aby tě nepohltila nějaká větší škola nebo ses 
nemusela z různých důvodů přeměnit na 
domov pro seniory či jiná podobná zařízení 
- přání splněno. Dále jsem Ti přála, aby se 
Tvé základy neprohýbaly pod tíhou stále se 
rozšiřujících byrokratických nařízení - ne-
stalo se. Opak je bohužel pravdou.

A tak Ti dnes přeji, abys měla více času 
dívat se dětem do očí místo do obrazovky 
počítače při vyplňování různých hlášení, 
podkladů pro granty či evaluačních tabulek. 

Přeji Ti, abys mohla beze spěchu hledat 
moudrá řešení a rozhodnutí ve vlastním 
srdci, nerozkolísaná množstvím často i pro-
tichůdných informací z mnoha školení a se-
minářů, které se stále ve větší míře líhnou 
jako houby po dešti. 

Nenech se prosím vtahovat do chvatu  a 
informačního běsnění dnešní doby. Díky 
pevným stoletým základům vtahuj raději, s 
laskavostí sobě vlastní,všechny zaměstnan-
ce, děti i jejich rodiny do své stability, klidu 
a moudrosti.

Ať se Ti to daří i v dalším desetiletí.
              
Mgr. Dagmar Rubášová, ředitelka školy 

v letech 1997 až 2013

Nechce se věřit, že škole v Černicích je 
130 let. Mně se zdá, že rok od roku mládne. 
Dalo to hodně práce, a ještě dá, udržovat její 
mládí. Proto přeji celému kolektivu školy, 

2014-15
• 140 dětí, 6 tříd, 3 třídy MŠ, 4 oddělení ŠD

22.9.2014 je zahájen provoz nové MŠ se 2 
třídami a kapacitou 56 dětí. Je vybudována 
jazyková učebna a za přispění ÚMO Plzeň 8 
malé hřiště. Proběhla rekonstrukce školní 
kuchyně a jídelny, na dovážení jídla do nové 
MŠ jsme získali díky OŠMT MMP automobil. 

2015-16
• 140 dětí, 6 tříd, 3 třídy MŠ, 4 oddělení ŠD

Zřídili jsme mobilní počítačovou učebnu vy-
bavenou 10 tablety.

2016-17
• 144 dětí, 6 tříd, 3 třídy MŠ, 4 oddělení ŠD

Začaly tématické dny ve školní kuchyni, pro-
běhlo 1. krabičkování pro širokou veřejnost. 
19.12.2016 jsme předali nově vybudované 
prostory před hlavním vchodem, nově byla 
vybudována také zahrada a hřiště. Slavím 
130. narozeniny!
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Přeji ti zvídavé děti a spolupracující rodi-
če, kteří vědí, proč sem své děti dávají.

Učitelský sbor

Jsem velice potěšen, že mohu opět uvést 
pár slov do Almanachu Tyršovy základní 
školy a mateřské školy v Černicích, která 
byla těsně spojena s mým dětstvím a začát-
kem školní docházky. Rád na toto životní ob-
dobí vzpomínám.

Základní škola vedle výchovy v rodině za-
stává také tu nejzákladnější roli při formová-
ní malého človíčka. Poskytuje první doteky 
se širším vzděláváním a učí nás sociálnímu 
chování v kolektivu, mezi našimi vrstevníky 
i mezi dospělými lidmi. Přijímáme životní 
řád, získáváme nové pohledy, nové nápady, 
poznáváme naše schopnosti, rozšiřujeme 

aby i nadále měl invenci, chuť, trpělivost a 
sílu tvořit, učit, vychovávat a vařit. Přeji jim 
děti, které si jich budou vážit a dobře spolu-
pracující rodiče.

Mgr. Helena Holá, ředitelka školy v le-
tech 1990 až 1997

Přeji ti spoustu skvělých dětí i učitelů a 
aby se tebou nesl jen smích a radost z učení.

Přeji ti, abys měla stále hodně dětí a pe-
něz pro rozvoj.

Přeji ti dalších 130 spokojených let.
Přeji ti hodně spokojených dětí, samé fajn 

učitelky a šikovné kuchařky.
Přeji ti mnoho úsměvů.

Věra ŠIMEČKOVÁ, Jaroslava ŠVECOVÁ, Blanka ŠKOPKOVÁ, Kateřina SUCHÁ, Vladimíra SUČKOVÁ, 
Pavlína DAMMEROVÁ, Filip VACULÍK, Marta MICHALÍKOVÁ, Anna SKLENIČKOVÁ, Petr HROUZEK, 
Kateřina LÁFOVÁ, Lucie MARKOVÁ, Ludmila ŠARIŠSKÁ,  Jaroslava KOVÁŘOVÁ, Kamila VLASÁKO-
VÁ, Lenka MÁŠKOVÁ, Jana PSZCZÓLKOVÁ, Hana ČÁCHOVÁ, Iveta HOLUBOVÁ, Blanka KOMIŠOVÁ, 
Miroslava SOSNOVÁ, Ladislava KORTANOVÁ, Martina KONDROVÁ, Helen KARMÍNOVÁ, Alexandra 
URBANOVÁ, Pavel MASTNÝ, Sandra TOKÁROVÁ, Marcela KOZÁKOVÁ, Klára VÁPENÍKOVÁ, Iva HE-
MRLOVÁ, Václava TOKÁROVÁ, Monika KOZELKOVÁ, Jaroslava VÁPENÍKOVÁ, Helena DRAŽKOVÁ,    
Dagmar RUBÁŠOVÁ, Tereza SOLFRONKOVÁ, Aleška ČEňKOVÁ, Jiří HRACHOVEC, Tomáš HANZLÍ-
ČEK, Eva ORNETOVÁ, Zuzana MRÁZOVÁ
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oblasti našich zájmů a potkáváme se zde s 
dalšími autoritami v podobě našich učitelů. 
Právě na základní škole se nám dostává po-
stupného vnímání okolního světa. Proto je 
nesmírně důležité, aby základní školy kva-
litně, chytře, laskavě, s pochopením pro svět 
malého dítěte naplňovaly toto své poslání. 
S nadsázkou řečeno, jaké je či bude základní 
školství, taková je a bude nová generace a 
naše společnost.

Tyršově základní škole a mateřské škole 
se uvedené poslání daří naplňovat důstoj-
ně a s výbornými výsledky. Město Plzeň si 
uvědomuje důležitost a nezastupitelnost to-
hoto poslání, a proto se neustále snaží po-
máhat a zlepšovat podmínky pro fungování 
základních škol. V letech 2010 až 2014, kdy 
jsem město Plzeň vedl ve funkci primátora, 
byly Tyršově základní škole poskytnuty in-
vestiční finanční prostředky ve výši cca 1,4 
mil. Kč a na výstavbu nové mateřské školy 
pak částka ve výši 16,5 mil. Kč.

Věřím, že investice přispěly ke zkvalitně-
ní zdejší výuky, k vytvoření příjemnějšího 
a přitažlivějšího prostředí pro žáky i jejich 
pedagogy. Byl bych rád, protože tato škola 
již navždy zůstane blízká mému srdci.

Mgr. Martin Baxa, náměstek primátora

Základní škola v Plni Černicích oslavuje v 
letošním roce 130 let své existence.

Její historie i současnost je úzce spjatá s 
životem Černic, dnes Městského obvodu Pl-
zeň 8 – Černice.

Dobrá pověst školy již dlouhodobě pře-
sahuje hranice našeho obvodu, a zájem o 
vzdělávání dětí na této škole vysoce přesa-
huje kapacitní možnosti školy.

Vedení školy a vedení obvodu vždy dob-
ře spolupracovalo. Zastupitelstvo MO Plzeň 
8 – Černice se v rámci finančních možností 
obvodu vždy snažilo podpořit rozvoj školy 
a přispět na jednotlivé etapy její postupné 
rekonstrukce.

Jako starosta MO Plzeň 8 – Černic chci 
poděkovat paním ředitelkám, učitelkám a 
všem pracovníkům školy za jejich záslužnou 
práci.

Škole bych chtěl popřát ještě mnoho let 
úspěšného provozu a hlavně hodně spoko-
jených žáků i rodičů.

V rámci možností mojí funkce starosty 
se budu vždy snažit o spolupráci a podporu 
školy.

Miroslav Štěrba, starosta MO Plzeň 8 
Černice

Moje milá školičko,
přeji Ti veliké štěstíčko 
žáky chytré, pozorné
a kantory výborné.
Už ti uplynulo 130 let…
lidé stárnou , ale ty jsi stále mladší a krásnější 
a Tyrš tam nahoře v nebíčku
 je jistě pyšný na svoji školičku, 
která nese jeho jméno.
Už v roce 1939 jsem u Tebe začala
a byla jsem vzorná žákyňka.
Já k Tobě, Tyršovko milá,
až jako babča jsem se vrátila
byla jsem úča – důchodkyně
napřed suplování 
a teď už jen kritika – NE!
Přátelská setkání…

Jaroslava Matasová

Přeji celému týmu Tyršovy ZŠ, aby si za-
choval nadšení, trpělivost, velkorysost i lás-
ku k náročnému povolání a děkuji, že naše 
děti mohly díky vám zažít školu, jak má být!

Lucie Rohlíková, vedoucí Odboru celoži-
votního vzdělávání, Západočeská univerzita 
v Plzni

Naše milá Tyršovko, 
přeji Ti pevné základy do další 130, dob-

rou kondici jako u tvého jmenovce, pev-
né zdraví a zdravý nadhled všech tvých 
zaměstnanců.

Ale především Ti přeji hodné a vychova-
né děti, stejně tak jako uznalé a vychované 
rodiče.

Alexandra Urbanová, tajemnice

Žáci, kteří nastoupili před deseti lety, ze-
stárli, ale škola vypadá stále lépe a lépe.

Předností školy je nejen její vzhled, ale i 
pedagogický sbor, který své svěřence při-
pravuje do dalšího života.

Je mi potěšením, že jsem mohla na této 
škole působit jako učitelka a ředitelka ma-
teřské školy. Později ji navštěvovaly i moje 
děti a dnes do ní s radostí vodím i mého 
vnuka.

Nedvědová, ředitelka MŠ do roku 1996
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jak Mě vidí Moje děTi Přání MŠ Modré PasTelky
 » Přejeme naší škole, ať jsme v ní všichni 

zdraví.
 » Aby se v ní všem líbilo.
 » Aby se do ní všichni rádi vraceli.
 » Aby se v ní všichni usmívali.
 » Ať je čistá a krásná a dlouho vydrží.

Čech Vítězslav, Cajzlová Magdalena, Fidle-
rová Aneta, Vachoušek Samuel, Skleničková 
Anděla, Krysl David, Vovsík Prokop, Hladký 
Matěj, Schwab Ondřej, Dusíková Monika Ela, 
Mádr Tomáš, Kuželková Ema, Hlava Vincent, 
Galanský Jan, Marešová Veronika, Stuchl Fi-
lip, Stoilov Filip, Laiblová Viktorie, Skálová 
Kristýna, Sklenička Jan, Nevečeřal Vojta
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Přání MŠ zelené PasTelky
 » Hodně štěstí, školo, ať se dožiješ třeba i ti-

síc let.
 » Ať máš hodně časopisů.
 » Ať tě nikdo nebouchá a nekope a ať tě mají 

všichni rádi.
 » Ať jsou v tobě děti rády.
 » Všechno nejlepší, ať dlouho vydržíš.
 » Máme tě moc rádi.

Přání MŠ oranžové PasTelky
 » Aby ses nikdy nezbořila.
 » Ať se ti líbí všechny děti.
 » Ať máš nové hezké hračky pro děti.
 » Přeji ti veliký dort.
 » Přeji ti medaile pro všechny ve škole i 

školce.
 » Přeji ti 333 333 333 dětí.

Šneberger David, Pech Vojta, Kroftová 
Emily, Černý Viktor, Zýková Natálie, Husní-
ková Vanesa, Čerevata Daniela, Beneš Jakub, 
Haschová Samanta,Vitouš Vojtěch, Sedláč-
ková Terezie, Boubínová Alžběta, Cízl Oli-
ver, Hrehul Mark, Kovaříková Nikola, Komiš 
Jan, Hlaváč Josef, Balihar Štěpán, Koláříková 
Petra, Pelikán Ondřej, Suchá Barbora, Šmo-
lík Adam, Davídková Julie, Dubská Marie, Vi-
touš Jakub, Pošarová Anežka, Černá Zuzana

Beránek Antonín, Krismanová Vanda, 
Krisman Vojtěch, Cihlář Matěj, Gažáková 
Alžběta, Hrstková Tereza, Schlegel David, 
Szabó Viktor, Kocur Vojtěch, Žalud Tomáš, 
Bisová Klára, Havel Vojtěch, Samková Na-
tálie, Braunová Matylda, Špinková Barbora 
Anna, Trhlíková Denisa, Silovská Natálie, 
Šuralová Nina, Marešová Isabella, Čechu-
ra Viktor, Alexandrová Sofie, Štěrba Matěj, 
Štěrba Jakub, Hanzlíčková Ema,Knorrová 
Barbora, Špinka Adam
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Přání 1. a
 » Hodně štěstí a zdraví, ať tě život baví.
 » Přeji ti, aby byl v tobě klid.
 » Abys mnoho let stála.
 » Ať je škola milá.
 » Usmívej se s námi celý rok.

Přání 1. B
 » Přeji ti, aby tu bylo hodně dětí.
 » Aby tě děti nezlobily a abys byla hezká!
 » Přeji ti, aby tě nezasáhl blesk!
 » Ať sem chodí samí šikulové!
 » Přeji ti, aby do tebe nikdy nikdo nekopal.
 » Ať jsi tu ještě 130 let!

Beránková Julie, Heisová Agáta, Jůzová 
Tereza, Kuhnová Amélie, Motlíková Viola, 
Opltová Štěpánka, Pelikánová Adéla, Šne-
bergrová Helena, Vopalecká Denisa,  Zámeč-
níková Marie, Gottwald Filip, Havel Viktor, 
Kolářík Martin, Mráz Radek, Pechman Bo-
lek, Říha Matyáš, Suchý Jaromír, Šnebergr 
Zdeněk, Štípek Viktor, Vlček Dominik

Dvořáková Barbora, Knorrová Markéta, 
Kvardová Gabriela, Milovníková Martina, 
Moravcová Světlana, Piknerová Eliška, Pi-
trmanová Klára, Šandová Natálie, Štýbro-
vá Adéla, Doskočil Filip, Hanzlíček Matěj, 
Hrouzek Matouš, Kondr Richard, Naar Filip, 
Nalos Martin, Paveza Jan, Pitrman Matěj, 
Stuchl Radek, Tryml Jakub, Štěpán Hynek
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Přání 3. Třídy
 » Přeji ti hodně štěstí, zdraví, ať se k tobě 

lidi chovají hezky a ať se ti daří!
 » Doufám, že tě niky nezbourají a budeš tu 

stát ještě aspoň 200 let.
 » Ať jsi každý rok hezčí a máš pořád hodné 

učitelky.
 » Až budu mít děti, tak je dám na tuhle školu 

a budu říkat, že je dobrá!
 » Ať jsi pořád tak roztomilá a uklizená!
 » Ať se ti daří a dožiješ se třeba i miliardy 

let!

Přání 2. Třídy
 » Hodně štěstí, zdraví, ať tě všichni mají rádi.
 » Ať dlouho vydržíš a ať ti vydrží zahrada.
 » Hodně lásky, hodně štěstí a zdraví.
 » Ať do tebe chodí hodní lidé.

Aubrechtová Sofie, Černá Miriam, Fialo-
vá Veronika, Hofmanová Kateřina, Kodlová 
Eliška, Kvardová Simona, Motlová Nikola, 
Pošarová Eliška, Samková Eva, Vápeníková 
Sofie, Vodičková Eva, Alexy Adam, Cvrk Ši-
mon, Galanský Matyáš, Gažák Matyáš, Hrd-
lička Jonáš, Kuželka Kvido, Miletínský Mi-
chal, Mráz Miroslav, Říhánek Lukáš, Šmolík 
Michal, Štěpán Vilém, Toman Jan, Toman 
Petr

Beránková Hedvika, Cízlová Viktorie, Ga-
brielová Sofie, Hýbnerová Barbora, Jedličko-
vá Denisa, Jůzová Adéla, Korandová Justýna, 
Kryslová Nikola, Marková Karolína, Mádro-
vá Tereza, Pudilová Viktorie, Skálová Eliška, 
Stoilovová Veronika, Balda Tomáš, Danyi 
Jakub, Heis Jáchym, Hurda Radim, Kopa Da-
vid, Macek Josef, Maráz Marek, Nalos David, 
Nevečeřal Vít, Schwab Adam, Šolc Martin, 
Tatárek Adam, Vlček Matyáš, Volf Vítek
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Přání 5. Třídy
 » Přeji ti plno hodných a kamarádských žáků 

a hodně statečných, pracovitých učitelek.
 » Ať jsi stejná, nebo aspoň podobná – hezká, 

barevná, tvořivá, originální.
 » Přeji ti, aby ses mohla zvětšit.
 » Ať je mnoho zájemců o učení v tobě a ať jsi 

barevná a vysoká.
 » Přeji ti, aby všichni žáci, kteří odejdou, na 

tebe rádi vzpomínali a rádi se sem vraceli.
 » Přeji ti, abys ještě dlouho stála a abys byla 

pořád milována žáky, kteří se v tobě učí.

Přání 4. Třídy
 » Naše milá školičko, přejeme ti přáníčko.
 » Ať máš hodnou ředitelku, pro žáky i uči-

telku.
 » Sešity jsou plné vět, tak je tomu hodně let.
 » Ročně turnaj zažíváme a góly si užíváme.
 » Učím se tu číst a psát, jsi můj velký kama-

rád!

Bártová Vendula, Buršíková  Daniela, 
Gotthardrová Natálie, Housarová Adéla, 
Hrouzková Zuzana, Hubková Karolína, Ko-
vářová Kateřina, Kraftová Tereza, Cajzlová 
Kateřina, Milovníková Adela, Pitrmanová  
Adéla, Vovsíková Barbora, Čechura Ondřej, 
Davídek Jakub, Engelthaler Lukáš, Hejda 
Benjamin, Hlaváč Martin, Hrnčíř Hynek, Ji-
řík Jakub, Kovář Jakub, Kubalík Matěj, Lošan 
Jonatán, Majerník Viktor, Marek František, 
Nevečeřal Jan, Pavel Kryštof

Bacíková Martina, Černá Michaela, Hrst-
ková Kristýna, Jelínková Josefína, Kočová 
Veronika, Macková Kateřina, Milovníková 
Emma, Nalosová Barbora, Plzáková Petra, 
Rohlíková Šárka, Sosnová Ema, Špilarová 
Nikola, Trulíková Natálie, Askmann Pavel, 
Aksmann Petr, Duchek Michal, Gryc Jan, Ho-
fman Tomáš, Kočí Simon, Komiš Adam, Mot-
lík Václav, Pompl Adam, Průša Lukáš, Rybka 
Šimon, Říhánek Václav, Šlechta Viktor, Voves 
Jan
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z rodinného alBa
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Adresa školy:

Tyršova Základní škola a mateřská škola

U školy 7, 326 00 Plzeň

tel.: 378 027 001

e-mail: tyrsovazs@gmail.com
www.tyrsovazsams.plzen.eu
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