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1. Základní údaje o škole 
 

1.1    Název (podle zřizovací listiny): 

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace 

sídlo: Chválenická 17, 326 00  Plzeň 

IČ: 69972141 

zřizovatel školy: Statutární město Plzeň 

vedení školy:  Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy 

   Mgr. Alena Vodrážková, zást. řed. pro 2. st., zást. statutárního orgánu 

   PaedDr. Lenka Třešková, zástupce ředitele pro 1. stupeň 

   Mgr. Zdeněk Novák, zástupce ředitele pro sport a zájmové vzdělávání  

telefonní spojení: 378 028 470 

faxové spojení: není 

e-mailové spojení: skola@zs25.plzen-edu.cz 

webové stránky školy: www.zs25plzen.cz 

 

1.2 Poslední zařazení v rejstříku škol: 

Základní škola - č. j. 27 288/2009-21 ze dne 1. 11. 2010 s účinností od 1. 11. 2010 

Školní družina – č. j. ŠMS/1829/14 ze dne 8. 4. 2014 s účinností od 1. 9. 2014 

Školní klub – č. j. ŠMS/6789/16 ze dne 17. 6. 2016 s účinností od 17. 6. 2016 

Školní jídelna – č. j.  ŠMS/8864/09 ze dne 8. 12. 2009 s účinností od 1. 9. 2010 

 

 

1.3    Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení) 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Chválenická 17, 326 00 Plzeň   

Základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň  940 

Školní družina Chválenická 17, 326 00 Plzeň  550 

Školní klub Chválenická 17, 326 00 Plzeň  50 

Školní jídelna     Chválenická 17, 326 00 Plzeň  1200 
 

 

1.4 Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských 

zařízení 

Popis oboru  Kód oboru Kapacita oboru 

Základní škola 79-01-C/01 940 

   

Název ŠVP Č. j. V ročníku 

Škola Fair Play 25. 6. 2007 1. – 9. 

   

                    
                                                                                                              
1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 

 2016/2017 2016/2017 

MŠ --- --- 

ZŠ 912 36 

ŠD 443 18 

ŠK 42 1 
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1.6 Zařízení školního stravování 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

1200 905 70 9 7,5 
* uvádějte bez cizích strávníků 

 

1.7 Zajištění dalšího stravování 

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) * --- ne 

Projekt Mléko do škol ano --- 

Projekt Ovoce a zelenina do škol ano --- 
* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

 
1.8  Typ školy 

úplná   (spojené ročníky v jedné třídě: ne ) 

  
1.9  Spádový školský obvod  školy      Plzeň 2 - Slovany 

 
1.10   Speciální třídy 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0 0   

Speciální třída 0 0 Dle výkazu M 3 

S rozšířenou výukou 4 110 Jaký předmět: TV 

S rozšířenou výukou 2 53                      HV a VV 

 

1.11   Materiálně technické zajištění školy 

Využíváme 37 kmenových tříd, z toho 7 odborných učeben (chemie, fyzika, zeměpis, 

přírodopis, 2 výtvarné učebny, hudební učebna), dvě učebny jazyků, 3 počítačové učebny, 

školní dílny, cvičnou kuchyňku, 2 tělocvičny, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 

relaxační centrum s vířivkami, koncertní sál, respirium, venkovní učebnu s arboretem, 

informační centrum se školní knihovnou a multifunkční výukové sportovní centrum. 

Fond učebnic, učebních pomůcek a výukových programů je plánovitě obnovován a 

aktualizován dle potřeb metodických sdružení a předmětových komisí a dle přidělených 

finančních prostředků. Didaktická technika – 8 tabulí SMART Board na 1. stupni, 23 bílých 

tabulí s dataprojektorem a přenosným IT zařízením pro interaktivitu, 2 vizualizéry, 4 přenosné 

dataprojektory, 189 počítačových stanic v PC učebnách, v učebnách na katedře, ve 

sborovnách, v informačním centru, v kabinetech, ve školní družině a klubu, v koncertním sále 

a v kancelářích školy. Všechny stanice jsou připojeny na internetovou síť. Didaktická 

technika je obměňována dle finančních možností prostřednictvím SITMP. Školní síť je 

rozšířena do jednotlivých učeben, sboroven a kanceláří. 

 
1.12    Školská rada  

Školská rada vznikla dle zřizovací listiny vydané na základě usnesení RNP č. 1490 ze dne 16. 

12. 2004 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zřizovací listina Školské 

rady nabyla účinnosti dne 1. 1. 2005. 

RMP usnesením č. 523 ze dne 1. 6. 2017 schválila složení Školské rady v počtu 6.  

Poslední volby členů proběhly v květnu 2017 a první schůzka proběhla 30. září 2017, kde byl 

zvolen předseda a schválen jednací řád. 
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2     Personální zabezpečení činnosti školy 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 Fyzický / přepočtený % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 76 / 71,68 100 

Z toho odborně kvalifikovaných 76 / 71,68 100 

 

2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 

 

2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 

 

2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 4  

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 25 

 

2.6 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 6 18 

36 – 50 let 4 27 

51 – 60 let 1 19 

60 – více let 0 2 

Celkem 11 66 

Rodičovská dovolená 0 6 

 

 

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků -  2016/2017 

  Konference EVVO 

22. 9. 2016 ZOO Plzeň 

Mgr. P. Žižka 

Soustředění koordinátorů EVVO 

3. - 4. 10. 2016 SPŠ dopravní 

Mgr. P. Žižka 

Seminář k dopravní výchově na 2. stupni ZŠ 

19. 10. 2016   

Mgr. L. Kantorová 

Školení ICT koordinátorů 

7. 11. 2016 SITMP 

Mgr. Z. Novák, Mgr. J. Koutský 

Společně proti šikaně 

9. 11. 2016 OŠMT 

Mgr. E. Syřínková 
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Matematika na 1. stupni 

8. 2. 2017 KCVJŠ 

Mgr. I. Aulická 

Problematika útoku střelce ve škole 

1. 3. 2017 Krajské ředitelství policie PK 

Mgr, A. Vodrážková, Mgr. A. Voska 

Kulatý stůl - vzdělávání žáků - cizinců 

15. 3. 2017   

Mgr. E. Syřínková 

Správa Matriky ve ŠkoleOnLine 

    20. 3. 2017 SITMP 

Mgr. A. Vodrážková 

Centrum Akademie souvislostí 

22. 3. 2017 Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 

Mgr. V. Zahradníková 

Bezpečné zacházení s chemickými látkami 

23. 3. 2017 NIDV 

Mgr. A. Vodrážková 

Kreativní výtvarné techniky 

    24. 3. 2017 KCVJŠ 

Mgr. Š. Kimlová 

Kulatý stůl o polytechnickém vzdělávání 

24. 3. 2017 Centrum robotiky 

Mgr. E. Syřínková 

Školení k výuce německého jazyka 

29. 3. 2017 Vědecká knihovna 

Mgr. M. Kloučková 

Školení zdravotnic 

   29. 3. 2017 OS ČČK 

Mgr. I. Havelková 

Kariérové poradenství ve škole 

   30. 3. 2017 IVS PK 

Mgr. A. Voska 

Seminář Aj 

4. 4. 2017 Vědecká knihovna Plzeň 

Mgr. I. Hubená, Mgr. K. Hálová, Mgr. J. Kaucká 

Syndrom vyhoření 

10. 4. 2017 KCVJŠ 

p. J. Klečková 
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Jednání s problémovými rodiči 

11. 4. 2017 Mgr. M. Veselá 

Mgr. A. Vodrážková, PaedDr. L. Třešková 

Školení EXCEL 

18. 4. 2017 SITMP 

Mgr. K. Hálová 

Týmové dny 

    9. 5. 2017 KCVJŠ 

Mgr. I. Skálová 

Základy první pomoci při úrazech 

   16. 5. 2017 ČČK 

Mgr. K. Šliková 

Obnovitelné zdroje energie 

18. 5. 2017 KCVJŠ 

Mgr. V. Zahradníková 

Koučování 

19. 5. 2017 NROS 

Bc. V. Mauleová, Mgr. Z. Novák 

Seminář k výuce ruského jazyka 

26. 5. 2017 ZČU 

PaedDr. M. S. Levorová 

Seminář k výuce anglického jazyka 

29. 5. 2017 KCVJŠ 

Mgr. I. Hubená 

Jak na finanční gramotnost na 1. st. 

31. 5. 2017 KCVJŠ 

Mgr. E. Ulčová 

Nové značení chemikálií 

8. 6. 2017 Consulteco 

Mgr. A. Vodrážková, Mgr. M. Havlová 

Seminář k výuce ruského jazyka 

30. 6. 2017 Ruské centrum 

PaedDr. M. S. Levorová 

 

 

2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (fyzický/přepočtený):  11 / 6,24     

  

 pro žáky se soc. znevýhodněním (fyzický/přepočtený): 1 / 0,5 

 pro žáky se zdravotním postižením (fyzický/přepočtený): 10 / 5,74   
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3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 

 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd 

150 20 109 5 

 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet 

absolventů 

celkem 
(absolvent ZŠ = 

9 let PŠD) 

Přijatí na 

Gymnázia 

4 letá  

Gymnázia 

6 letá 

Gymnázia 

8 letá 

SOŠ SOU Jiné 

84 19 3 28 48 17 0 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 57 

- přijatých na víceletá gymnázia 31 

 
3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  0 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 

 
3.4 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2016/2017 

Počet kurzů Počet absolventů 

0 

 

0 

 

 

4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

 

4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

912 658 251 3 0 2 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42) 

 

4.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 1 0 

- z toho 3. stupeň 0 0 
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4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Počet omluvených hodin celkem 79060 

Počet neomluvených hodin celkem 6 

 

4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 12 

Důvody: stěhování, volba jiného zaměření školy 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 28 

Důvody: stěhování, nespokojenost s výukou na původní ZŠ 

 

 

5 Prevence rizikových jevů 

 

 Hodnocení Minimálního preventivního programu na 25. ZŠ za školní rok 2016/2017 

 

Základním stavebním kamenem celého systému preventivního působení jsou programy 

nespecifické primární prevence, jež se úzce vážou k hlavnímu principu strategie prevence 

rizikového chování, kterým je výchova dětí a mládeže ke zdraví, k osvojení pozitivního 

sociálního chování a snaha o zachování integrity osobnosti. Jejím obsahem jsou všechny 

techniky umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů 

a pohybových a sportovních aktivit. Do nespecifické prevence patří sebepoznávání, 

sebeúcta, zvládání sociálních rolí a vztahů, komunikace, předcházení a řešení problémů, 

asertivita, rozvíjení schopností a odpovídajících zájmů, včetně pohybu a sportu (obsaženo 

v MPP naší školy). Možná by se dalo říci, že sem patří vše, co napomáhá rozvíjet 

harmonickou osobnost jedince. 

Specifické primární prevenci sociálně nežádoucích jevů na 1. stupni naší školy byla 

věnována pozornost převážně v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, čtení, 

pracovní vyučování, tělesná a výtvarná výchova. K probíraným tématům patřilo především: 

vztahy ve třídě, šikana, styk s cizími lidmi, rasismus, drogy, terorismus, krádeže, 

vandalismus, ochrana zdraví, chování k postiženým lidem, atd. (podle MPP).  

Kromě toho, že se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na posilování 

pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci 

v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Děti se učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat 

druhým. Učily se, jak a s kým trávit volný čas, atd. 

Obdobným tématům se věnovali i žáci vyššího stupně v předmětech výchova k občanství, 

výchova ke zdraví, literární výchova a sloh, přírodopis, atd. Žáci osmých a devátých ročníků 

se zaměřili více i na svou budoucí profesní orientaci.  

 

   V rámci specifické primární prevence se žáci 1. stupně zúčastnili následujících akcí: 

 Cyklus přednášek a besed s Městkou policií města Plzně (systematický cyklus od 1.-9. 

ročníku - prezentace MP + konkrétní téma):   

 1. roč. – prezentace MP, setkání se zvířetem, březen 2017 

 2. roč. – prezentace MP, nebezpečný člověk, říjen 2016 

 3. roč. – prezentace MP, děti v dopravě, říjen 2016 

 4. roč. – prezentace MP, bezpečně ve městě, říjen 2016 

 5. roč. – prezentace MP, zábavní pyrotechnika, prosinec 2016 

 Dopravní hřiště, podzim 2016,  4.  a 5.  ročník - děti se zde formou zábavy učí, jak se 

správně pohybovat v běžném provozu, testují zde své znalosti. 
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 Hasík, říjen + listopad 2016 a březen 2017, 2. a 6. ročník  - naše škola se zapojila do 

vzdělávacího programu HASÍK - výchova dětí v oblasti požární ochrany, který organizuje 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, a který je určen pro žáky druhých a šestých tříd. 

 Dopravní soutěž mladých cyklistů I. + II. kategorie  - ve dnech  3. 5. a 10. 5.  2017 se 

družstva naší školy zúčastnila soutěže mladých cyklistů. (1. kategorie 2 chlapci a 2 dívky ze 

3. - 5. tříd, 2. kategorie 2 chlapci a 2 dívky z 6. - 9. tříd) Žáci museli projevit své znalosti 

z pravidel silničního poskytování 1. pomoci a čtení z mapy. Při jízdě na dopravním hřišti 

ukázali, jak umí využít nabyté vědomosti v praxi. 

V rámci specifické primární prevence se žáci 2. stupně zúčastnili následujících akcí: 

 Cyklus přednášek a besed s Městkou policií města Plzně: 

 6. roč. – prezentace MP, šikana + trestní odpovědnost, říjen 2016, 

 7. roč.  - prezentace MP, šikana + domácí násilí + trestní odpovědnost, listopad 2016, 

 8. roč. - prezentace MP, legální drogy + trestní odpovědnost, listopad 2016, 

 9. roč. - prezentace MP, ilegální drogy + trestní odpovědnost, listopad 2016. 

 Seznamovací pobyty žáků 6. tříd – září 2016. 

 Beseda s paralympioniky,  listopad  2017,  6. ročník  - v koncertním sále se ve spolupráci 

s parympijským výborem podařilo uspořádat hodinovou besedu s paralympioniky. Akce se 

nesla ve sportovním v duchu. Sportovci odpovídali na otázky žáků, které nejvíce zajímali 

příčiny handicepu a sportovní příprava. Akce měla pozitivní dopad na žáky. 

 The Action New Generation, duben 2017, 9. ročník - jednalo se o multimediální 

divadelní představení plné emocí a dějových zvratů určené všem budoucím a začínajícím 

řidičům.   

 Branný den, květen 2017 – výběr 6. - 9. roč. 8 žáků. Městská policie Plzeň ve spolupráci 

s ÚMO 1 Plzeň pořádala VIII. ročník Branného dne. Jde o preventivní, výchovnou 

a sportovní akci pro děti a mládež. Akce se konala v areálu HZS v Plzni na Bílé Hoře 

a přilehlém lesním terénu. 

 Ekodepon - exkurze do třídírny odpadu – Černošín, 12. 5. 2017, 8. A, 8.B - žáci navštívili 

EKODEPON Černošín v rámci exkurze do třídírny odpadu. Smyslem je v praxi ukázat, co 

se děje s odpady, když nejsou tříděny a jsou odkládány pouze do sběrných nádob a současně 

ukázat, co se děje s odpady, když jsou správně tříděny do kontejnerů nebo odkládány ve 

sběrných dvorech odpadů. 

Škola dále nabízela řadu volnočasových aktivit, uspořádala školy v přírodě, seznamovací 

kurzy pro žáky 6. ročníků, sportovní kurzy, sportovní dny, dopravní akce, sportovní soutěže 

atd. (viz výroční zpráva školy). 

 

Spolupráce s rodiči byla velmi dobrá, nebylo nutno řešit vážnější problémy se šikanou, 

požíváním návykových látek, rasismem atd. 

Školní metodik prevence se v průběhu školního roku zúčastnil seminářů: 

 11. 10. 2016 – schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň) 

 21. 2. 2017 - schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň) 

 1. 3. 2017 - Seminář (Policie ČR) 

 

Hlavní cíle MPP byly splněny - dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového 

chování (sociálně patologických jevů), systematická výuka a výchova žáků ke zdravému 

životnímu stylu, vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy 

(školní klub, knihovna a informační centrum), podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich 

sociálně komunikativních dovedností, začleňování méně průbojných  žáků do kolektivu, 

odstraňování nevhodného chování mezi žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy 

do systému prevence a otevřenost vůči veřejnosti. Všechny akce uvedené výše lze hodnotit 

pozitivně. 
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Pro příští školní rok bychom chtěli pokračovat v rozvíjení toho, co se v uplynulých letech 

osvědčilo a nabídnout co nejvíce akcí zaměřených na prevenci. Dalším úkolem bude snaha 

o další vzdělávání ostatních učitelů v oblasti prevence. 

 

 
6 Nadstandardní aktivity 

 

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

Název kroužku / 

vedoucí 
Ročník Náplň kroužku 

Hravá angličtina 
  

S. Fryčová 

Mgr. P. Cinkaničová 

1. 

2. 

- učíme se pomocí příběhů vnímat text přirozeným 

způsobem 

- učíme se pomocí hry 

- díváme se na pohádky a zpíváme písničky 

Kroužek AJ pro žáky ŠD 

 

S. Fryčová 

Mgr. Y. Mašková 

Bc. K. Šašková 

Mgr. P. Cinkaničová 

 

 

1. 

2.  

3.  

4. 

Přihlášky pouze písemně 

 

Út, St 

Čt, Pá 

St, Čt 

St, Čt  

Francouzština 
  

Mgr. Y. Mašková 

  

  

6. - 9. 

- objevování krás francouzštiny 

- poznáváme základy francouzského jazyka 

- objevíme francouzskou kulturu 

- pronikneme do tajů historie Francie 

- dozvíme se zajímavosti ze současnosti 

Hravá němčina 
  

Mgr. M. Kloučková 

  

  

1. - 2. 

- učíme se pomocí příběhů vnímat text přirozeným 

způsobem 

- učíme se pomocí hry 

- díváme se na pohádky a zpíváme písničky 

Šikulky 
  

Mgr. L. Kutá 

. 

2. - 5. 

 

- tvorba výrobků z různých materiálů 

- k poplatku za kroužek vybíráme ještě hotově 200 

Kč na materiál 

Sportík 
  

Mgr. Z. Bouchalová 

Mgr. R. Kcholová 

Mgr. S. Mrázová 

  

  

1.  

2. - 3. 

4. - 5. 

- všestranný rozvoj pohybových schopností 

- základy techniky práce s míčem 

Keramický kroužek 
  

Mgr. I. Aulická  

Mgr. M. Brožová 

Mgr. K.Šliková 

  

 

2. - 5. 

2. - 5. 

2. - 5. 

- práce s hlínou 

- různé techniky povrchové úpravy keramiky 

Badmintonový kroužek 
  

J. Přinda 

J. Přinda 

Mgr. I. Skálová 

J. Přinda /  

Mgr. I. Rašplová 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. – 5. 

- osvojení základních badmintonových dovedností 

- zdokonalení herních činností 
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Basketbalový kroužek 

(chlapci)  

G. Aboudová 

1. - 5. 
- získání základních dovedností s míčem 

- zdokonalení herních činností 

Basketbalový kroužek 

(dívky) BAK 

Bc. M. Pipta 

  

1. - 3. 

4. - 5. 

- získání základních dovedností s míčem 

- zdokonalení herních činností 

Zpěváčci 
 Mgr. K. H. Majerová 

Mgr. V. Brožová 

  

 1. - 2. 
- pro všechny děti, které rády zpívají 

Rolničky 
  

Mgr. E. Vorlová 

  

3. - 5. 
- pro všechny děti, které rády zpívají 

- velký výběr písniček (lidové i moderní) 

Kroužek florbalu 
  

Bc. L. Tolar 

3. 

4. 

5. 

- základní pohybová průprava 

- zvládnutí pravidel hry a fair play 

Kroužek lezení 
  

Mgr. J. Maun 3. - 7. 

- bouldering je lezení na umělé stěně bez lana 

v malé výšce 

- rozvoj síly a obratnosti 

- přijď si vyzkoušet naší novou umělou lezeckou 

stěnu 

Kroužek informatiky 
 Mgr. M. Michálková 

Mgr. M. Michálková 

Mgr. Z. Novák 

Mgr. J. Maun 

  

1. 

2. 

3. 

4. 

- seznámení se základy práce na počítači 

- seznámení s internetem, e-mail, práce s obrázky 

Kroužek jógy 
  

 p. M. Künkel 

  

1. - 4. 

- základy jógy 

- správné dýchání a držení těla 

- protažení a posílení svalů 

Logopedická 

nápravná péče 
 Mgr. A. Kosnarová 

  

1. - 2. 
- odborná náprava řeči 

- děti budou rozděleni do skupin 

Dětský divadelní 

loutkový soubor - 

Limetky 

p. V. Mauleová 

p. J. Klečková 

  

 

4. - 9.  

ŠD 

- „od maňáska k marionetě“, rozvoj hlasové 

výchovy, slovního projevu 

- žáci se aktivně podílejí na tvorbě loutkových her 

Loutkové a maňáskové 

divadélko - Jahůdky 

p. V. Mauleová 

p. J. Klečková  

  

 

2. - 3. 

ŠD 

- pro začínající loutkoherce, rozvoj hlasové 

výchovy, slovního projevu, sociálních 

kompetencí 

- technika vodění loutek. 

Loutkové a maňáskové 

divadlo - Oponka 

  

p. B. Mrázová 

p. H. Sladká 

  

  

 

2. - 5. 

ŠD 

- práce s maňáskem 

- koordinace pohybu s mluveným slovem 

- procvičování intonace, správné výslovnosti.  

- jazykolamy, učení jednotlivých rolí, textů, práce 

nápovědy 

Divadelní přípravka pro 

nejmenší 

Bc. K. Šašková 

p. H. Sladká 

 

1. 

 

- pro začínající „herce“, práce s maňáskem,  
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Divadelní kroužek - 

Dividlo 

p. M. Moravcová 

 

 

3. - 5. 

- „Dividlo“ aneb jak se dělá divadlo od námětu 

k představení 

Dramatický kroužek 

p. M. Moravcová 

 

1. – 2. 
- „Dramaťáček“ aneb kdo si hraje, nezlobí – od 

jedince ke skupině. 

Mediálek 
  

Mgr. P. Cinkaničová 
4. - 9. 

- seznámení s médii a reklamou 

- vyzkoušení si rolí redaktora, moderátora, 

kameramana 

- získání základních dovedností s tvorbou časopisu, 

moderního internetového serveru nebo se 

zpracováním krátkého filmu či reportáže 

Chovatelský a pěstitelský 

kroužek 

  

Mgr. P. Žižka 

  

  

 3. - 9. 

- chov akvarijních ryb či dalších vodních 

a suchozemských živočichů 

- pěstování zajímavých rostlin 

Kroužek aerobiku 
 Bc. N. Mauritzová  

Mgr. L. Kantorová 

Mgr. P. Nedvědová 

 

1. - 2. 

3. - 4. 

5. - 9. 

- rozvoj elementární taneční a pohybové techniky 

- rozvoj dětské rytmičnosti a hudebního cítění 

Školní ekotým 

  

Mgr. P. Žižka 

 

 

5. - 9. 

- příprava ekologicky zaměřených aktivit pro školu 

- příprava publikací, článků, videí, obrázků či 

fotografií s environmentální tématikou, 

- soutěže zaměřené na životní prostředí. 

Kroužek sportovního 

a společenského tance 

  

p. D. Kounovská 

p. V. Kounovský 

1. - 2. 

3. - 5. 

- koordinace, držení těla, pohybové dovednosti 

a základy latinsko-amerických tanců 

- pohybová paměť, rytmické a prostorové cítění, 

latinsko-americké tance, skupinové choreografie 

- latinsko-americké a standardních tance 

 Golfový kroužek 

 

Mgr. Z. Novák 

p. J. Novák 

1. - 5. 

- základní golfová pravidla 

- základy golfové hry 

- bude probíhat v Prvním slovanském golfovém 

klubu  

Kroužek baseballu 

Mgr. M. Svobodová 
1. – 5. 

- základy a hraní pálkovacích her 

Kroužek Animace 

 

Mgr. P. Žižka 

 

 

5. – 9. 

- -základní úpravy obrázků  

- osvojení základních technik animace, tvorba 

krátkých animací nebo animovaných filmů 

Kroužek logického 

myšlení 
 Mgr. J. Koutský 

  

 

3. - 9. 

- rozvoj tvůrčího myšlení (šachy, deskové hry, 

hlavolamy,…) 

Kroužek Radouš 

 

Mgr. P. Cinkaničová 

 

3. - 5. 
- seznámení s historií hrou, výtvarnými projekty a 

výlety 

- od dinosaurů a pravěkých lidí do dnešních dnů 

Historické zajímavosti 

 

Mgr. Y. Mašková 

 

 

6. - 9. 

- pronikneme do tajemství našich předků 

- zahrajeme si na objevitele 

- dozvíme se pikantnosti a záhady historie 

Fyzikální pokusohraní 

Mgr. J. Maun 

Mgr. V. Zahradníková 

 

 

4. - 9. 

- seznamování se s fyzikálními jevy hrou 
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6.2 Mimoškolní aktivity 

 

Dny vědy a techniky 9. 9. 2016 8. ročník 76 žáků 

Žáci 8. ročníku navštívili interaktivní výstavu v centru Plzně. Studenti se mohli setkat s třicítkou expozic, 

které představovaly nejrůznější vědecké obory z netradičních úhlů pohledu.  Bylo možné se setkat s mnoha 

experimenty, vycházející z našeho běžného života, i s pokusy, které jinde nejsou k vidění. Některé 

experimenty si přitom mohli vyzkoušet na vlastní kůži (princip atomové bomby, výroba slizu, výroba vodní 

rakety, výroba elektrické energie pomoci bicyklu, vlastnosti tekutého vodíku, vlastnosti kapalin a plynů). 

Výchovný koncert 15. 9. 2016 4. D, E, 5. F 75 žáků 

Žáci 4. a 5. ročníku umělecky zaměřených tříd navštívili výchovný koncert v Měšťanské Besedě. Koncert 

zaměřený na život a dílo Antonína Dvořáka byl doprovázen nejen působivou hudbou, ale i zpěvem 

Plzeňského dětského sboru, od kterého mohli získat inspiraci nejen děti, které navštěvují pěvecký sbor naší 

školy, ale i ostatní účastníci koncertu.  

 Seznamovací pobyt šestých tříd září 2016 6. A, B, C, D 89 žáků 

12.9. - 16. 9. se žáci šestých tříd zúčastnili seznamovacího pobytu na Špičáku. Celá akce byla zaměřená 

jako turistická. Děti si užily výlet na Pancíř, kde obdivovaly výhled do šumavské krajiny. Žáci viděli i 

Černé a Čertovo jezero a při zpáteční cestě neopomněli navštívit i rozhlednu na Špičáku.  

Úřad práce - exkurze září, říjen 2016 9. ročník 85 žáků 

Žáci získali základní informace o přijímacím řízení a nabídce povolání. Pomocí dotazníků hledali vhodné 

obory dalšího vzdělávání. 

Okresní kolo přespolního běhu 29. 9. 2016 3. - 7. tř. 30 žáků 

Okresní kolo v přespolním běhu družstev se konalo jako každoročně v Borském parku. Naše škola měla 

zastoupení ve všech kategoriích. Nejúspěšnější bylo družstvo nejmladších chlapců za 3. tříd, které 

vybojovalo s přehledem 1. místo. Dalším velkým úspěchem je 2. místo chlapců ze 4. - 5. tříd. 

Exkurze do knihovny říjen 2016 6. ročník 91 žáků 

Žáci šestých tříd navštívily Knihovnu města Plzně, kde byli seznámeni s její funkcí, významem a 

činností. V závěru si mohli prohlédnout oddělení pro děti a mládež.  

Coca Cola školský pohár 6. 10. 2016 

výběr 

chlapců 7. - 9. 

tříd 

15 žáků 

Za velmi nepříznivých podmínek se utkal výběr chlapců 7. - 9. tříd s Benešovou základní školou v 

kvalifikaci o postup do okresního kola školského poháru. Po vyrovnaném boji jsme bohužel prohráli 1:2 a 

tím pro nás skončilo i letošní účinkování v soutěži.  

Praha_Vyšehrad - exkurze 7. 10. 2016 9. C 30 žáků 

V rámci českého jazyka navštívili žáci 9. C Vyšehrad a vyšehradský hřbitov. Prohlédli si Slavín a hledali 

náhrobky českých spisovatelů. Své poznatky zpracovávali a odevzdávali v hodině literatury. 

Muzikantská pohádka 11. 10. 2016 
1. B, D, 2. D, 

3. D 
120 žáků 

V malém sále Nového divadla jsme zhlédli velmi hezký muzikál Muzikantská pohádka. Choreografie, 

písně i hudební doprovod se nám velmi líbily, děti si na závěr dokonce i zatančily. Bylo to velmi příjemné 

představení. 
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Přírodovědný klokan - kat. Kadet 12. 10. 2016 8. - 9. ročník 29 žáků 

Přírodovědné soutěže se zúčastnilo 29 žáků z 8. a 9. ročníků. Prověřili si vědomosti z přírodovědných 

předmětů. Vítězkou se stala D. Sobotová z 9. C. 

Výstava Jan + Kája Saudek 14. 10. 2016 9. A 28 žáků 

V rámci výtvarné výchovy se dne 14. 10. 2016 vypravila třída 9. A se svojí třídní učitelkou do 

Západočeského muzea v Plzni. Zhlédla kresby, ilustrace a užitou grafiku již zesnulého Karla Saudka a 

světově známou fotografickou tvorbu Jana Saudka. 

Bavorské dny - filmová projekce 14. 10. 2016 8. ročník   

V rámci projektu Bavorské dny navštívili žáci osmého ročníku učící se německý jazyk prostory 

plzeňského Depa. Zhlédli zde film v němčině s českými titulky a mohli si tak ověřit, do jaké míry svůj 

druhý cizí jazyk už zvládají. 

Orientační běh 6. tříd  17. 10. 2016 6. ročník 80 žáků 

17. 10. jsme uspořádali pro žáky 6. tříd v rámci tělesné výchovy závody v orientačním běhu. Všichni se 

naučili zacházet s buzolou a mapou a po podrobném výkladu trati se vydali ve dvojicích na 1,2 km dlouhou 

trasu se 6ti kontrolami. Nikdo výrazně nebloudil a většina závodníků přiběhla velmi spokojena. 

Hasík 
25. 10., 11. 11. 

2016, březen 2017 2. a 6. ročník   

Preventivní program s hasiči. Žáci se dozvěděli o tom, jak se zachovat při krizových situacích a seznámili 

se s celkovou prací hasičů. 

Besedy s městskou policií 
13. 10., 16. 11. 

2016 
6., 7. ročník 174 žáků 

Žáci 6. ročníků měli besedu na téma: prezentace MP, šikana + trestní odpovědnost, žáci 7. ročníků na 

téma: prezentace MP, šikana + domácí násilí + trestní odpovědnost. 

Logická olympiáda 
říjen - listopad 

2016 
3. - 9. ročník   

V kategorii A  se základního kola zúčastnila většina žáků z 4. a 5. tříd a také několik žáků z nižších 

ročníků. Do krajského kola z naší školy postoupili 4 žáci: Barbora Čapková z 5. E, Jakub Kaiser z 5. D, 

Marek Köcher z 5. C a Eva Součková z 5. E. V kategorii B se základního kola zúčastnila většina žáků z 6. - 

9. tříd a do krajského kola z naší školy postoupili 3 žáci: Martin Hora z 9. A, Kateřina Rubriciusová a 

Johana Šrámková z 9. C. Eva Součková - 13. místo  v krajském kole, Marek Köcher - 14. místo v krajském 

kole. 

Praha - exkurze umělecké třídy 1. 11. 2016 7. B 28 žáků 

Třída s uměleckým zaměřením se zúčastnila návštěvy Hudebního muzea v Praze. Prohlédli si expozici 

hudebních nástrojů dechových, strunných, smyčcových a bicích. Hudební část se účastnila workshopu 

muzikoterapie. Výtvarná část šla zkoumat architekturu města Prahy. 

Kocour v botách 10. 11. 2016 5. ročník 144 žáků 

Žáci pátých tříd zhlédli dětskou operu na Malé scéně Nového divadla "Kocour v botách". Představení 

mělo velký úspěch i ohlas mezi dětmi. 

Dějepisná olympiáda - školní kolo 11. 11. 2016 8. a 9. ročník 21 žáků 

Soutěže se zúčastnilo 21 žáků, kteří si prověřili své znalosti z období vlády Marie Terezie a Habsburků na 

českém trůně v 18. století. První místo obsadila Tereza Weberová z 9.B, která získala 59 bodů ze 60. 

Společně s Kateřinou Šnebergrovou z 9.B a Denisou Sobotovou z 9.C postupují do okresního kola soutěže.  
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Den otevřených dveří a Jarmark 

pětadvacítky 
21. 11. 2016 1. - 9. ročník   

Jarmark pětadvacítky proběhl již tradičně v předvánočním období. Byl připraven v respiriu školy, kde 

měli rodiče možnost koupit si výrobky svých dětí. Vytěžené peníze byly  jako každoročně použity pro psí 

útulek a týrané koně. Den otevřených dveří, který jarmark doprovázel, přivedl do prostor školy mnoho 

rodičů a přátel školy. Krátká vystoupení jednotlivých kroužků měli všichni možnost zhlédnout v koncertním 

sále. 

Besedy s městskou policií 22., 23. 11. 2016 8., 9. ročník 160 žáků 

Žáci 8. ročníku měli besedu na téma: prezentace MP, šikana + legální drogy, žáci 9. ročníku na téma: 

prezentace MP, šikana + ilegální drogy. 

Beseda s paralympioniky 24. 11. 2016 6. C, 7. C 55 žáků 

V koncertním sále se ve spolupráci s paralympijským výborem podařilo uspořádat hodinovou besedu s 

paralympioniky. Akce se nesla ve sportovním v duchu. Sportovci odpovídali na otázky žáků, které nejvíce 

zajímali příčiny handicapu a sportovní příprava. Akce měla pozitivní dopad na žáky. 

Bobřík informatiky listopad 2016 4. - 9. ročník   

Soutěžili jsme ve třech kategoriích - Mini (3.A, 4. a 5. třídy), Benjamin (6.A, 6.C a 7.B) a Kadet (8.B a 

9.C). On-line test obsahoval otázky z oblasti algoritmizace, strategie, logiky, procesů, matematiky a 

informatiky. K nejlepším řešitelům naší školy patří v letošním roce: Filip Beneš z 8.B (216 bodů z 240), Jiří 

Köcher z 9.C (204 bodů z 240), Štěpánka Kovaříková z 7.B (168 bodů z 240), Oliver Suda z 6.C (164 bodů 

z 240), Ondřej Červený z 5.B (176 bodů ze 192), Bára Grulichová z 5. E (172 bodů z 192), Kateřina 

Hosnedlová z 4.D (168 bodů ze 192), Lucie Slavíková z 5.C (165 bodů ze 192) a Janek Netolický z 5.D 

(164 bodů ze 192). 

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 
listopad - 

prosinec 2016 
9. ročník 75 žáků 

Soutěž rozvíjí tvůrčí schopnosti a představuje chemii jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i 

poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního 

uplatnění. Tří nejlepší řešitelé K. Tomšů (9. A), O. Neumann a B. Michálková (oba 9. B) postoupili do 

druhého regionálního kola. 

QUICK GAME 1. 12. 2016 8. C 25 žáků 

Žáci 8. ročníku navštívili unikátní týmovou hru QUICK GAME, kde prověřili svoji fyzičku. 

Perspektiva technického a odborného 

vzdělávání v Plzeňském kraji 2016 
1. 12. 2016 

9. roč. - 

výběr 
20 žáků 

Výběr žáků z 9. ročníků se i letos zúčastnil Perspektivy technického a odborného vzdělávání v Plzeňském 

kraji, který se konal 1. prosince 2016 v prostorách DEPO 2015. Žáci se zde dozvěděli mnoho informací o 

možnostech studia na jednotlivých školách. 

Olympiáda z Čj - školní kolo 2. 12. 2016 9. ročník   

Školního kola OČJ se na naší škole zúčastnilo 14 vybraných žáků z devátých tříd. Nejlepších výsledků 

dosáhly a do okresního kola za naši školu postupují Kateřina Tomšů z 9.A a Kateřina Šnebergrová z 9.B. 

Astronomická olympiáda 6. 12. 2016 6. - 9. ročník   

Školní kolo Astronomické olympiády proběhlo v počítačové učebně. V kategorii 6. a 7. ročníku soutěžilo 

35 žáků, v kategorii 8. a 9. ročníku 22 žáků. Většina jsou úspěšní řešitelé a mohou individuálně pokračovat 

v dalším kole. 
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Badmint. turnaj "O pohár ředitele P. Pavla" 6. - 7. 12. 2016 5. - 9. roč. 58 žáků 

Ve dnech 7. a 8. 12. probíhal v obou tělocvičnách každoroční badmintonový turnaj „O pohár ředitele P. 

Pavla“. První den se utkali žáci 8. a 9. tříd, kdy ve dvouhrách vyhráli Lukáš Svoboda  a Magdaléna Horová, 

poháry za vítězství ve čtyřhrách si odnesly dvojice Horová – Grosová a Ženíšek – Voldřich. 

Druhý den při menší účasti žáků 5. -7. tříd pohár za čtyřhru vybojovala překvapivě dvojice Jan Pelcr a 

Dominik Carda z 5. tříd, mezi děvčaty zvítězila dvojice  Reithmaierová - Vobořilová. Ve dvouhře po 

velkém boji zvítězil podobně jako ve čtyřhře Jan Pelcr a z děvčat byla nejlepší opět Simona Reithmaierová. 

Výběrový lyžařský kurz - Alpy 
11. - 15. 12. 

2016 
6. - 9. roč.   

Již po páté jsme s 25 členným výběrem žáků vyrazili do rakouských Dolomit. Během 4 dnů jsme 

navštívili 4 různá střediska a kurz si náležitě užili. Těsíme se na další ročník. 

Vánoční Plzeň 21. 12. 2016 6.C a 6.D 52 žáků 

Žáci 6.C a 6.D navštívili 21.12. Biskupství plzeňské a dozvěděli se tak zajímavé informace o adventní době 

a Vánocích. Odtud pokračovali do Západočeskému muzea, kde zhlédli výstavu archeologie a pravěku v 

západních Čechách. Prohloubili si tak své znalosti o jednotlivých pravěkých obdobích a pokochali se 

významnými archeologickými nálezy. Přenesli se i do období neolitu a na replice kamenného žernovu 

zkoušeli rozdrtit zrníčka a vytvořit tak mouku. Na tkalcovském stavu tkali látku.  

Besedy s policií 
říjen-prosinec 

2016 
1.st. 570 žáků 

Besedy jsou v každém ročníku přizpůsobeny věku dětí, příslušnice městské policie jsou dobře připravené, 

odpovídají na dotazy dětí. Děti se učí o bezpečnosti. 

Vánoční vystoupení pěveckých sborů prosinec 2016 1.st.   

Jako každoročně, tak i letos naše pěvecké sbory měly svá předvánoční vystoupení. Zpěváčci zazpívali u 

vánočního stromu před budovou ÚMO 2 pásmo koled a vánočních písní.  

Kouzlo Vánoc 20.12.216 1.,2.,3.ročník 308 žáků 

Divadélko Kuba připravilo pro děti hezké pohádkové vyprávění o českých vánočních tradicích. Všem se 

divadlo líbilo. 

Vánoční MasterClass v aerobiku 21., 22. 12. 2016 1. - 9. ročník 911 žáků 

Jako každoročně se před Vánocemi uskutečnil MasterClass v aerobiku, o přestávkách mezi soutěží 

probíhala taneční vystoupení žáků naší školy. Na závěr byli vyhodnoceni Miss a Missák soutěže. 

Finanční gramotnost - školní, okresní kolo 
prosinec + 24. 1. 

2017 
6. - 9. ročník 131 žáků 

Školní kolo soutěže v letošním roce probíhalo buď při hodinách matematiky nebo si ho mohli žáci vyřešit 

individuálně sami doma. Žáci řešili 17 otázek z finanční gramotnosti formou on-line testu. Do okresního 

kola postoupilo družstvo tří nejlépe umístěných žáků ve složení Zuzana Benešová (6. D), Helena Kostřížová 

(7. B) a Beáta Knížková (7. A). V okresním kole se děvčata umístila na 2. místě. 

Zimní soustředění a lyžařský výcvikový kurz 

pro 6. C 
2. - 6. 1. 2017 6. C 24 

Ubytování na Pancíři. Kurz zaměřen na běžecké lyžování. Sněhové podmínky dobré, všichni absolvovali 

bez úrazu.  
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Zimní soustředění a lyžařský výcvikový kurz 

pro 7. C 
9. - 13. 1. 2017 3. - 9. ročník   

Za ideálních sněhových podmínek proběhlo zimní soustředění 7.C na Špičáku v hotelu Stella. Střídal se 

výcvik na běžeckých a sjezdových lyžích i na snowboardu. Večer proběhly přednášky, soutěže i diskotéka. 

Kolíbá se velryba 12. 1. 2017 2.ročník 100 žáků 

Žáci druhých ročníků zhlédli v divadle Alfa pohádku,která byla provázena hezkými písněmi.Děti 

prostřednictvím této pohádky poznaly i některé hudební nástroje.Představení se všem moc líbilo. 

Konverzační soutěž v Aj - školní kolo 12. - 16. 1. 2017     

Jako každý rok, i letos v lednu se konala konverzační soutěž v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 25 

žáků z druhého stupně, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii soutěžilo 13 dětí z 6. a 7. 

tříd. Nejdříve si poslechli nahrávku a odpovídali na dané otázky. Letošním tématem byli mazlíčci. Ve druhé 

části konverzovali na vylosovaná témata jako např. kultura, moje škola, nakupování atd. Vítězkou této 

kategorie se stala Marie Šabková ze 7.B. Druhé kategorie se zúčastnilo 12 žáků z 8. a 9. tříd. I oni si 

poslechli nahrávku a plnili zadané úkoly. Poté hovořili na jedno z vylosovaných témat jako např. cestování, 

moje město, zdraví a jiné. Vítězem této kategorie se stal Martin Hora z 9.A. Výherci dostali drobné dárky - 

gratulujeme. Do okresního kola, které se koná na Masarykově gymnáziu, postupuje Martin Hora z 9.A. 

Okresní kolo dějepisné olympiády 23. 1. 2017 9.B 2 

Okresní kolo dějepisné olympiády se konalo 23. 1. 2017 ve Středisku volného času Radovánek. Z naší 

školy se ho zúčastnily dvě dívky z 9.B. Jednalo se o Terezu Weberovou, která se umístila na 30. místě, a o 

Kateřinu Šnebergrovou, která skončila na 36 místě.   

Zimní soustředění a lyžařský výcvikový kurz 

pro 4. roč. 
23. - 27. 1. 2017 3. - 9. ročník   

Šumava - Špičák - hotel Sirotek. Kurz pro žáky třetího ročníku. Celkem 70 žáků, z toho 15 začátečníků. 

Kurz bez zranění. Počasí úžasné. 

Matematická olympiáda - okresní kolo 24. 1. 2017 5. a 9. ročník 6 žáků 

Okresního kola se zúčastnilo 5 žáků z 5. tříd - Marek Köcher a Marie Tonarová oba z 5. C, Eva Součková 

z 5. E, Richard Rusňák a Janek Netolický oba z 5. D a Kateřina Tomšů z 9. A. Eva Součková obsadila 

nádherné 6. místo.  

Recitační soutěž - školní kolo 25. 1. 2017 2. - 9. ročník 20 žáků 

Soutěžilo se jak v próze, tak v poezii. Do obvodního kola postoupili 4 žáci z 1. stupně a 2 žákyně 

z 1. stupně. 

Bruslení žáků leden - únor 2017 1. - 9. ročník 911 žáků 

Žáci všech ročníků školy mají možnost si zabruslit na zimním stadiónu. Začátečníkům pomáhají učitelé, 

vychovatelky ŠD, ochotní rodiče i starší spolužáci. 

Pythagoriáda - školní kolo 2. 2. 2017 5. - 8. ročník 125 žáků 

Této matematické soutěže se zúčastnilo 125 žáků z 5. až 8. ročníku, ze kterých bylo 12 úspěšných 

řešitelů.  Z 5. ročníků byli nejlepší Marie Tonarová (14 bodů), Matěj Vachovec (12 bodů) oba z 5. C a Petr 

Mašek (12 bodů) z 5. D. Adéla Dubinová ze 6. D získala 11 bodů  a Dominik Lukáš ze 7. A získal 10 bodů. 

Do okresního kola postupuje 9 žáků. 
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Divadelní hra John and Mary 6. 2. 2017 5. ročník 100 žáků 

Žáci 5. ročníků zhlédli v KD Peklo anglicko- české představení na motivy pohádky "Jeníček a Mařenka". 

Lyžařský kurz 9. C 6. - 10. 2. 2017 9. C 24 žáků 

Zimní soustředění 9. C proběhlo za ideálních sněhových podmínek v hotelu Sirotek na Špičáku. Všichni 

lyžaři byli již pokročilí, žádný úraz ani jiný problém se nevyskytl. 

Olympiáda z Čj - okresní kolo 7. 2. 2017 9. ročník 2 žákyně 

V okresním kole OČJ naši školu reprezentovaly dvě žákyně z 9. tříd. V konkurenci 48 soutěžících včetně 

gymnázií se umístila Kateřina Šnebergrová z 9.B na výborném šestém místě! Kateřina Tomšů z 9.A 

skončila na 15. místě. 

Techmania - výuka chemie jinak  8., 22. 2. 2017 9. A, 9. B 54 žáků 

Žáci 9. tříd prožili hodinu chemie v chemické laboratoři Techmania Science Centra. Prakticky si 

vyzkoušeli elektrolýzu roztoku chloridu sodného a galvanické poměďování mince. 

    DEPO 2015 - výstava Má plast 10. 2. 2017 9. A 24 žáků 

Žáci třídy 9.A navštívili výstavu Má plast v prostorách Depo 2015 a shlédli tvorbu světových i českých 

designérů a umělců, kteří se pohybují na hraně estetiky, aktivismu, kutilství nebo designové performance. 

Výstava žáky obohatila i o poznatky z oblasti ekologie.  

 

Nebojte se ekologie 21. 2. 2017 9. ročník 80 žáků 

Žáci 9. ročníku se v koncertním stále naší školy mohli zúčastnit vědomostního kvízu, dozvěděli se nové 

informace o deštných pralesech, palmovém oleji a vztahu člověka k životnímu prostředí. Se vstupem do 

druhého pololetí školního roku zkusili získat nový náhled na environmentální problematiku a svou roli v ní. 

 

Obvodní kolo recitační soutěže 22. 2. 2017 2 - 9roč.   

Obvodního kola recit. soutěže se zůčastnilo 35 dětí ve 4 kategoriích z šesti škol. Z každé kategorie 

postoupili 2 žáci do okresního kola. Z naší školy uspěly Zuzana Majerová, Daniela Sutnarová a Tereza 

Weberová 

Karlovarský skřivánek 22. 2. 2017     

Krajského kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek se z naší školy zúčastnili celkem čtyři žáci. 

V kategorii A1 (1.stupeň) soutěžil David Kraus, který byl nejúspěšnější a obsadil 8. místo, a Žofie 

Kounovská skončila na 18.místě. Kategorie B (2.stupeň) byla zastoupena Viktorií Kanaylo a Terezou 

Kraftovou. Obě jsou z 6.D a umístily se na 14. a 15.místě. 

 

Podmořský svět 
únor - březen 

2017 
4. - 7. ročník 444 žáků 

Pro žáky 4.až 7.ročníků proběhla velmi zajímavá beseda,kde se seznámili se životem největších 

mořských predátorů-žraloků.Děti byly nadšené z poutavého vyprávění a zajímavých ukázek z podmořského 

světa. 

 

Cesta do středu Země 28. 2. 2017 3. - 4.ročník 231 žáků 

Představení Cesta do středu Země bylo vtipně připravené po vzoru starého filmu pro děti Cesta do 

pravěku. Pomocí loutek a stínů byl promítán na plátno dokument o pravěkých tvorech. 
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Techmania - exkurze 8. A 6. 3. 2017 8. A 26 žáků 

Dne 6.3. jsme s 8.A navštívili Techmanii s cílem využít program na téma Separační metody v laboratoři. 

V rámci tohoto programu si žáci vyzkoušeli několik metod oddělování složek směsí jako je: exktrakce , 

filtrace, či  chromatografie. 

Žáci si mohli projít také všechny expozice  v hale a věřím, že se jim to všem líbilo a odcházeli z Techmanie 

s novými zážitky a zkušenostmi. 

     Projektový den na SPŠE 7. 3. 2017 8. ročník 18 žáků 

Žáci 8. ročníku se 7. 3. 2017 zúčastnili projektového dne na SPŠE v Plzni. Pro studenty byly připraveny 

pokusy a soutěže z oborů fyziky a chemie. Některé si vyzkoušeli na vlastní kůži. Uvnitř galerie sami zjistíte, 

že žáci byli pro vědu opravdu zapáleni. 

Beseda se spisovatelem 7. 3. 2017 3.+ 4. ročník 131 žáků 

Žáci třetích tříd se zúčastnili besedy se spisovatelm Ivanem Vičarem, který jim představil své knihy a 

přečetl z nich krátkou ukázku. Děti měly možnost si knihy na místě i zakoupit a dozvěděly se řadu 

zajímavostí o tom, jak se stát spisovatelem.  

Okresní kolo recitační soutěže 10. 3. 2017 3. B   

V okresním kole recitační soutěže ve velké konkurenci všech plzeňských škol uspěla žákyně třídy 3.B 

Zuzana Majerová a postoupila do kola krajského. Gratulujeme! 

Otesánek 13. 3. 2017 2. ročník 100 žáků 

Žáci druhých tříd navštívili divadlo Alfa,kde zhlédli pohádku Otesánek.Toto představení z plzeňského 

prostředí se dětem velmi líbilo. 

Techmania - exkurze 8. B 14. 3. 2017 8. B 25 žáků 

Návštěva Techmanie 14.3. byla jako vždy skvělá. Žáci si vyzkoušeli všechny exponáty, objevili nové. V 

chemické laboratoři se na chvíli proměnili v mladé chemiky a zkoumali různé separační metody. Strávili tak 

příjemné dopoledne s netradiční výukou. 

Matematický klokan 17. 3. 2017 2. - 9. ročník 482 žáků 

Žáci řešili zajímavé úlohy z matematiky, soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích. V kategorii Cvrček (2. 

a 3. ročník) zvítězila Jana Egermayerová ze 3. C, která získala 79 bodů z 90 možných. V kategorii Klokánek 

(4. a 5. ročník) byla nejlepší Marie Tonarová (5. C), která získala 110 bodů ze 120 možných. V kategorii 

Benjamin se na prvním místě umístil Dominik Lukáš ze 7. A se 102 body ze 120. V nejstarší kategorii pro 

ZŠ (Kadet - 8. a 9. ročník) získal nejvíce bodů Oldřich Neumann z 9. B, získal 66 bodů ze 120 možných. 

Florbal- RF SLZŠ 23. 3. 2017 6. - 7. ročník 175 žáků 

Žáci sedmých tříd navštívili finálový den Sportovní ligy základních škol ve florbale. Akci hostila 

Sportovní hala města Plzně. Fandilo se nejen zástupcům našeho kraje - plzeňské 33. ZŠ, ale i dalším 

účastníkům. Ambiciózní florbalisté z řad žáků naší školy již kupují jízdenku do lokalit severně od Prahy. 

Mezi chlapci totiž zvítězila děčínská ZŠ Kamenická a mezi dívkami dominovala 6. ZŠ a MŠ Mladá 

Boleslav. 

Biologická olympiáda - školní kolo 29. 3. 2017 7. - 9. ročník 35 žáků 

Školního kola Bio kategorie D se zúčastnilo 15 žáků a vítězkou se staly žákyně 7. B -  A. Vítová a H. 

Kostřížová. V kategorii C - 8. a 9. roč. se přihlásilo 20 žáků a vítězem se stal D. Línek z 9. B. Nejlepší 

luštitelé byli odměněni cenami a pochvalami do ŽK. 
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Matematická olympiáda 
září - březen 

2016/17 
5. - 9. ročník 16 žáků 

Školního kola matematické olympiády se v letošním roce zúčastnilo 16 žáků naší školy, 12 z nich 

postoupilo do okresního kola. 

Matematická olympiáda - okresní kolo 4. 4. 2017 6. - 8. ročník 5 žáků 

Okresního kola se zúčastnili Pavla Sankotová a Zuzana Benešová (obě 6. D), Lukáš Tychtl a Dominik 

Lukáš (oba 7. A) a Pavel Kozler (8. B), kteří zde bojovali v tvrdé konkurenci s žáky gymnázií. Pavla 

Sankotová obsadila vynikající 2. místo, Lukáš Tychtl skvělé 4. místo a Pavel Kozler 10. místo. 

Techmania 29.3. 2017 5.B,C 50 žáků 

Žáci v biologické a chemické laboratoři si vyzkoušeli řadu pokusů. Na závěr si prohlédli celé centrum a 

ověřili si své dovednosti a schopnosti na odborných stanovištích. 

Obvodní kolo ve vybíjené 30. 3. 2017 4. - 5. tř. 12 žáků 

Naši chlapci ze 4. - 5. tříd se zúčastnili obvodního kola ve vybíjené na 14. ZŠ. Ve velké konkurenci 8 

škol zvítězili a zajistili si postup do okresního kola.  

 Výstava BODY The exhibition 
březen, duben 

2017 
8. A, C, 9. A 78 žáků 

 Na výstavišti v Holešovicích v Praze se konala výstava s názvem BODY The exhibition, která provedla 

žáky fascinujícím světem našeho těla a umožnila jim detailní pohled hluboko pod kůži od hlavy až k patě. 

Na výstavě jsme viděli kosterní systém, svalstvo, reprodukční orgány, dýchací orgány, krevní oběh a další 

části lidského těla. Zvláštní galerie je věnována detailnímu vývoji lidského plodu. Galerie jsou doplněny 

velkoplošnými obrazovkami s 3D animacemi a dokumenty. Exponáty výstavy jsou v různých pozicích, aby 

přiblížily návštěvníkům, co se děje v jejich těle při pohybu, sportu i odpočinku.  Nakonec si někteří žáci 

mohli vyzkoušet, jak se poskytuje první pomoc raněnému a na figuríně si natrénovali masáž srdce i umělé 

dýchání. 

Obvodní kolo ve vybíjené 5. 4. 2017 4. - 5. tř. 12 žáků 

Jako každoročně pořádala naše škola obvodní kolo ve vybíjené - kategorie dívky. Turnaje se zúčastnilo 5 

škol ze Slovan, Doubravky a mimoplzeňské reprezentoval Chrást. Naše děvčata v prodloužení finále 

prohrála s 21. ZŠ o jeden život. Ale i přesto si 2. místem zajistila postuk do okresního kola. 

Techmania - exkurze 6. A, D 18. 4. 2017 6. A, D 45 žáků 

Žáci si vyzkoušeli nové exponáty zaměřené na sport, zdraví, ale třeba i na práci v dolech. Nevynechali 

ani oblíbené stálé expozice. 

Techmania - exkurze 8. B 19. 4. 2017 8. B 25 žáků 

Žáci 8.B si ve středu 19.4. vyzkoušeli výuku fyziky jinak. Ve fyzikální laboratoři absolvovali program 

Magnet ve službách člověka. Zajímavým způsobem získali nové informace, zkusili si měření Teslametrem, 

poznali magnet jako zdroj pohybu. 

Paleontologie naživo - výstava 19. 4. 2017 6. B 20 žáků 

V Západočeském muzeu v Plzni navštívili žáci 6. B výstavu Paleontologie naživo. Jako diváci a poté jako 

paleontologové nahlédli do nejstarších období naší Země. Prohlédli si období od prvohor až do čtvrtihor, 

poznali faunu a floru jednotlivých období a také kosti i zuby třetihorních zvířat. Nakonec vymodelovali 

pravěké zvíře a vyzkoušeli si preparaci vzorků vibrační jehlou. 
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Mc Donald Cup 19. 4. 2017 4. - 5. tř. 10 žáků 

V mrazivém aprílovém počasí se na hřišti ZŠ Brojova uskutečnilo okrskové kolo Mc Donald´s Cupu ve 

fotbale. Výběr chlapců 4. a 5. tříd postoupil ze 2. místa do semifinále, kde po boji vyhrál 1 - 0 nad 13. ZŠ a 

probojoval se tak na okresní finále. 

Den Země 21. 4. 2017 2. ročník   

Den před oficiálním termínem Dne Země (který letos připadá na sobotu) připravili členové školního 

ekotýmu pro žáky 2. A, 2. B a 2. C naučně zábavnou hodinu. Druháci si vyzkoušeli třídit odpad, srovnávali 

vývojová stádia některých živočichů, zjišťovali, jak rychle se v přírodě rozloží některé odpady, nebo hledali 

odpovědi na některé přírodopisné otázky. Za svou snahu si nakonec všichni zasloužili odměnu. Žáci 2. D si 

plnění úkolů vyzkoušeli 25. dubna. 

Badmintonový turnaj ve Slovinsku 21. - 23. 4. 2017     

 Šest našich badmintonistů společně s dalšími hráči z TJ Sokol Doubravka reprezentovalo město Plzeň na 

mezinárodním badmintonovém turnaji ve Slovinsku. Zahráli si ve vylosovaných skupinách několik zápasů a 

do tzv. „pavouka“ postoupili dva, ale na medailová místa bohužel nedosáhli. Turnaj byl pro hráče i trenéry 

výbornou zkušeností pro příští sezonu. 

Okresní finále ve vybíjené 19., 24. 4. 2017 4. - 5. tř. 24 žáků 

Velkým úspěchem sportovců 4. - 5. tříd je umístění družstva dívek a především družstva hochů v 

okresním finále ve vybíjené. Hoši vybojovali ve velké konkurenci na 1. ZŠ vítězství a postup do krajského 

kola. Dívky prohrály ve vyrovnaném finále a odvezly si pohár za 2. místo. Gratulujeme! 

Cyklovýlet do Starého Plzence 24. 4. 2017 6. C 27 žáků 

Žáci 6.C absolvovali odpolední cyklovýlet podél plzeňských řek a rybníků. Vyzkoušeli nejrůznější terény 

a také si otestovali své sportovní výkony. 

Krajský přebor škol v orientačním běhu 25. 4. 2017 6. - 9. tř. 22 žáků 

V lesoparku "Špitálský les" u 22. ZŠ v Plzni Doubravce proběhl krajský přebor škol v orientačním běhu. 

Za účasti 400 závodníků se naši žáci neztratili, nejlepší umístění dosáhl Jiří Kocher z 9. C, když v kategorii 

HIV obsadil 4. místo. Pěkné počasí a pohodová atmosféra přispěly k tomu, že všichni odcházeli spokojeni. 

 

    The Action New Generation - div. 

představení 
28. 4. 2017 9. A, B 54 žáků 

Jednalo se o multimediální divadelní představení plné emocí a dějových zvratů určené všem budoucím a 

začínajícím řidičům.  

Pohár vědy - Polaris 2017 
leden - duben 

2016 
4. - 7. ročník 15 žáků 

Naši malí a velcí vědátoři z kroužku Fyzikálního pokusohraní se již po druhé zúčastnili soutěže POHÁR 

VĚDY. V letošním školním roce 2016/2017 s názvem POLARIS 2017 jsme usilovali o vítězství v kategorii 

I. a II. stupeň. Naše týmy Atomy (I. stupeň) a Žárovky (II. stupeň) se musely vypořádat s řadou náročných 

úkolů. Úkoly nejen otestovaly jejich dovednost vyhledávání informací, ale i zručnost při vytváření vlastních 

pokusů. V soutěži bylo možné získat 400 bodů. ATOMY vybojovaly úctyhodných 367 bodů, ŽÁROVKY 

dosáhly na 315 bodů. 

Fotbalový festival 2., 5. 5. 2017 
5.,8.,9. 

ročník, 4. B, C 
  

Žáci naší školy šli do Štruncových sadů fandit fotbalistkám, kde konalo mistrovství Evropy žen do 17 let. 

Kromě fandění si žáci mohli vyzkoušet řadu sportů např. lezení na umělé stěně, lukostřelbu a mnoho další. 
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Kouzlo světla - výstava 3. 5. 2017 6. B 20 žáků 

Žáci 6.B navštívili v Západočeském muzeu v Plzni výstavu Kouzlo světla. Výstava jim přiblížila 

důležitou roli světla denního i umělého ve veřejném prostoru Plzně i v soukromí jejích obyvatel v 19.století. 

Prohlédli si také, jak se kouzlo světla využívalo při slavnostních ceremoniích, v divadle i sakrálních 

interiérech. Nakonec si děti  vyrobily vlastní krasohled, který všem umocnil zážitek z výstavy. 

Život kolem nás - prezentace 9. 5. 2017 6. - 9. ročník   

Stejně jako minulý rok měla soutěž za úkol potvrdit úlohu zeměpisu a přírodopisu v životě člověka. Žáci 

si vybírali témata, která je zajímají a připravili si o nich krátké prezentace. Hodnotil se výběr tématu, 

schopnost prezentovat sebe i zvolené téma, hlasitost projevu a  schopnost přesného vyjadřování. Soutěžili 

žáci 7. - 9. tříd. 

 

Dopravní soutěž 3., 10. 5. 2017     

 2 chlapci a 2 dívky ze 7. - 9. tříd museli projevit své znalosti z pravidel silničního provozu, poskytování 

první pomoci a čtení z mapy. Při jízdě na dopravním hřišti ukázali, jak umí využít nabyté vědomosti v praxi. 

Největší výzvou byla velmi náročná jízda zručnosti. Žáci naší školy zabojovali, umístili se na 2. místě z 12 

zúčastněných škol. Barbora Krásná byla vyhlášena 3. nejlepší dívkou a Dominik Kreidl 2. nejlepším 

chlapcem v celé Plzni. 

 

Praha - literární a geografická exkurze 11. 5. 2017 6. B 20 žáků 

Žáci 6. B se ve čtvrtek 11. května vydali na literární a geografickou exkurzi do Prahy. V rámci výuky 

literární výchovy a zeměpisu navštívili místa, která jsou spojena se jmény Jana Nerudy, Jana Wericha a 

Karla IV. Na exkurzi se žáci připravovali již ve škole. Zjišťovali informace, doplňovali pracovní listy. 

Exkurze pomohla žákům doplnit nové vědomosti o hlavním městě a literární historii. 

EKODEPON Černošín - exkurze 12. 5. 2017 8. A, B 51 žáků 

V pátek 12. května žáci 8.A a 8.B opustili školní lavice a přesunuli se na skládku do Černošína.  

Ve školicím středisku nasbírali informace, zhlédli instruktážní film a prošli se provozem skládky.  

Během vzdělávací exkurze si žáci uvědomili, že třídění odpadu je nezbytné a má skutečně smysl. 

 

Techmania Science Center 17. 5. 2017 6. C 27 žáků 

Žáci si vyzkoušeli nové exponáty zaměřené na sport, zdraví, ale třeba i na práci v dolech. Nevynechali 

ani oblíbené stálé expozice. 

 

Pythagoriáda - okresní kolo 18. 5. 2017 5. - 7. ročník 8 žáků 

Okresního kola se zúčastnilo 8 žáků. V kategorii 5. ročníků obsadila Marie Tonarová (5. C) úžasné 1. 

místo, Petr Mašek (5. D) 4. místo, Štěpánka Herynková a Oliver Soukup (oba 5. C) skvělé 5. místo a stali se 

tímto úspěšnými řešiteli. Vojtěch Černý, Jakub Husák (oba 5. B), Adéla Dubinová (6. D) a Dominik Lukáš 

(7. A) se také velice snažili, ale konkurence byla velká. 

 

Cesta do Afriky 19. 5. 2017 
6. ročník, 7. 

A 
119 žáků 

Pořad byl určený pro žáky 6. ročníku jako doplnění učiva zeměpisu. Zaměřen byl na obyvatelstvo, faunu 

vybraných zemí Afriky, tradice a zvyky afrických národů. Prezentace proběhla v koncertním sále školy.  
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Mariánské Lázně - výlet 23. 5. 2017 6. A, D 45 žáků 

Žáci 6.A, D navštívili jedno z nejznámějších lázeňských měst. Po cestě vlakem se protáhli v přírodním 

parku Prelát, poté si připomněli významné české památky v Muzeu miniatur, odkud seběhli na Kolonádu, 

kde ochutnali minerální prameny i lázeňské oplatky. Po úžasném zážitku ze Zpívající fontány se vrátili zpět 

na nádraží a vydali se na cestu zpět do Plzně. 

Praha - literární a geografická exkurze 25. 5. 2017 7. A 27 žáků 

Žáci 7. A se zúčastnili literární a geografické exkurze do Prahy. V rámci výuky literární výchovy a 

zeměpisu navštívili místa, která jsou spojena se jmény Jana Nerudy, Jana Wericha a Karla IV. Na exkurzi se 

žáci připravovali již ve škole. Zjišťovali informace, doplňovali pracovní listy. 

Automobilka Škoda Mladá Boleslav 25. 5. 2017 6. - 9. ročník 43 žáků 

25. 5. 2017 se výběr žáků z 6. až 9. ročníků vypravil na exkurzi do Mladé Boleslavi. Nejprve jsme 

navštívili letecké muzeum. Zde jsme slyšeli nejen vyprávění o vystavených modelech, ale mohli jsme si 

vyzkoušet i některé simulátory.  

V automobilce Škoda Mladá Boleslav jsme se po vybavení slušivými vestičkami a přijímači, kterými jsme 

poslouchali výklad paní průvodkyně, vydali do dvou výrobních hal. Navštívili jsme lisovnu a montovnu. 

Exkurzi jsme zakončili prohlídkou zdejšího muzea s působivým vyprávěním o historii automobilky. 

Technické muzeum Praha    30. 5. 2017 9. B 25 žáků 

Žáci 9. B se zúčastnili exkurze do Národního technického muzea v Praze. Zde si prohlédli ukázky z 

různých oblastí techniky (doprava, televizní vysílání, fotografování, domácí spotřebiče, důlní techniku atd.) 

včetně vývoje. 

Praha - školní výlet 30. 5. 2017 8. B 25 žáků 

30. 5. vyjeli žáci 8. B objevovat další krásy našeho hlavního města. Tentokrát na ně čekala Petřínská 

rozhledna s krásnými výhledy a zrcadlové bludiště. I přes velké horko všichni účastníci výpravy obstáli. 

Praha - Vyšehrad 1. 6. 2017 7. B 28 žáků 

Žáci ze 7. B se zúčastnili literárně - historické exkurze na pražský Vyšehrad. Prozkoumali románské 

kostelíky, barokní opevnění i Slavín, kde jsou pohřbeni ti největší velikáni českého národa. Na závěr se 

prošli po vltavské náplavce přes Žofín k Národnímu divadlu. 

Krásná Anglie 4. - 9. 6. 2017 
8. + 9. ročník 

- výběr 
45 žáků 

Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili poznávacího zájezdu Krásná Anglie. Všichni bydleli v hostitelských 

rodinách, kde měli možnost konverzovat a poznávat anglickou kulturu a kuchyni. Během zájezdu měly děti 

možnost poznat některá slavná místa Anglie a Belgie. Celý výlet proběhl v dobré náladě a všem se líbil. 

ZOO Plzeň - exkurze 5. 6. 2017 6. D 25 žáků 

Žáci 6. D navštívili plzeňskou zoologickou zahradu. Děti si prohlédly výběhy zvířat, viděly ukázky 

sokolnictví a vyřádily se na dětském hřišti. Exkurze do ZOO se všem velmi líbila. 

Dolany, Chrást - školní výlet 14. 6. 2017 8. A 21 žáků 

Dne 14. 6. jsme s žáky 8. A v rámci školního výletu vydali po Naučné stezce Zábělá, která vede z 

Bukovce do Dolan a poté do Chrástu. Dětem se stezka moc líbila, vyšlo nám počasí, sportovní aktivity i 

výborné občerstvení v Chrástu. 
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Plasy - školní výlet  15. 6. 2017 6. C 27 žáků 

Žáci 6. C navštívili 15. 6. 2017 Fantasy minigolf v Plasích. Zahráli si na nejrůznějších místech naší 

planety v různých časových obdobích. Celý výlet zakončila prohlídka kláštera, kde se děti dozvěděly 

zajímavosti ze života mnichů.  

Letní soustředění 
květen, červen 

2017 

6. C, 7. C, 8. 

C 
80 žáků 

Jako každoročně vyjeli žáci 6. - 8. sportovních tříd na kolech na letní soustředění. 6.C již pravidelně 

vyráží do oblíbeného campu v Konstantinových Lázních, 7.C a 8.C letos vyjela do nové lokality - 

rekreačního střediska Věšín - Brdy. Všechny třídy jedou od školy na místo na kolech, během týdne mimo 

cyklistických výletů probíhají turnaje, soutěže, závody, střelba ze vzduchovky i vědomostní testy. Oblíbený 

týden se všem sportovcům i letos vyvedl díky pestrému programu, pěknému počasí a dobré náladě všech 

zúčastněných. 

Techmania - exkurze 12. 6. 2017 6. B 20 žáků 

Žáci 6. B navštívili dne 12. 6. 2017 expozici Techmanie. Zpestřením byl program "Dobyvatelé hradu", 

kde si vyrobili své katapulty.  

Vodácký výcvik 
12., 13., 22. 6. 

2017 

6. C, 7. C, 8. 

C 
80 žáků 

I v letošním roce se konal vodácký výcvik na Berounce pro žáky sportovních tříd. V úseku Dolany - 

Planá se zdokonalovali v ovládání kanoí. Počasí přálo, takže nějaké to převrácení nikomu nevadilo. 

Praha - Petřín - exkurze 15. 6. 2017 6. A 20 žáků 

Žáci 6. A navštívili rozhlednu a zrcadlové bludiště na Petříně, Karlův most, Staroměstské náměstí. 

Z exkurze zpracovávali pracovní listy, jejich hodnocení bylo započítáno do známky z českého jazyka. 

Cyklistický kurz  12. - 16. 6. 2017 8.C 20 žáků 

Žáci sportovní třídy, se zúčastnili v termínu 12. – 16. 6. 2017 cyklistického kurzu. V letošním roce 

objevovali krásy CHKO Brdy, kde najezdili mnoho kilometrů a nasbírali řadu zážitků. 

Vodácký výcvik na raftech 19. - 21. 6. 2017 9. C 30 žáků 

Žáci posledního ročníku sportovní třídy, se zúčastnili v termínu 19. – 21. 6. 2017 vodáckého výcviku na 

řece Vltava. 

Plasy - výlet 21. 6. 2017 9. B 20 žáků 

Žáci 9. B navštívili Plasy. Výlet začali procházkou po městě, pokračovali prohlídkou Konventu. Výlet 

zakončili hrou minigolfu na různých místech světa i fantazie. 

Švihadlo 23. 6. 2017     

Oblíbenou akcí především u mladších ročníků je soutěž v přeskoku přes švihadlo po dobu 30 s. Každou 

třídu reprezentuje jeden žák, vyhodnocuje se vždy nejlepší výkon v ročníku, kdy je za něj odměněna celá 

třída. Nejlepším skokanem z celé školy se stal Jan Pelcr z 5.A, který dosáhl výkonu 106 přeskoků. 

Projektové dny 26. - 27. 6. 2017     

Projektové dny Poznáváme své město proběhly ve dvou dnech.Žáci procházeli naučné stezky a zajímavá 

místa Plzně. Během putování vyplňovali pracovní listy, které učitelé předem připravili. Zjištěné informace 

hodnotili spolu s třídními učiteli.  
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McDonald Cup 4. 5. 2017 2. -5. třídy 24 žáků 

Velkým úspěchem naší školy byl postup družstev 1. - 3. tříd a 4. - 5. tříd do okresního kola McDonald 

Cupu. Především mladší hoši měli šanci probojovat se do krajského kola, ale bohužel na penalty 

nepostoupili do finále o odvezli si "jen" bronzové medaile. Starší hoši vybojovali 5. místo. 

Školy v přírodě 
duben - červen 

2017 
1. stupeň   

Třídy prvního stupně absolvovaly pětidenní ozdravné pobyty na různých místech západních Čech. Děti 

měly možnost se svými učiteli poznat nová místa našeho kraje. Některé třídy využily animační programy s 

tematickým zaměřením. Všechny školy v přírodě proběhly bez problémů.  

 

 

6.3 Partnerství se školami v tuzemsku 

 

25. ZŠ nemá uzavřenou smlouvu o partnerství s žádnou ZŠ v tuzemsku. 

 

6.4 Partnerství se školami v zahraničí  

 

Škola spolupracuje se základní školou v Lendavě (Slovinsko): 

- účast žáků 25. ZŠ na mezinárodním turnaji v badmintonu v Lendavě (duben 2017) 

- účast žáků ze ZŠ v Lendavě na mezinárodním turnaji na 25. ZŠ v Plzni (září 2016) 

- vzájemná hospitace učitelů na školách v Plzni a Lendavě (září 2016 a duben 2017) 

 

6.5 Zapojení do projektů 

 

Projekty, které podporujeme: 
Noc s Andersenem 

Noc s Andersenem je akcí knihovny a školního klubu na podporu dětského čtenářství.  

Na naší škole proběhla z pátku 31. března na sobotu 1. dubna 2017. Letos si účastníci akce 

připomínali 180 let od napsání pohádky Hanse Christiana Andersena Císařovy nové šaty a 20 

let s Harry Potterem. Opět se věnovali sportování, soutěžím, v divadelní dílně si zahráli novou 

pohádku, připravili něco dobrého na zub a těšili se na půlnoční překvapení.  

Den Země 

Den před oficiálním termínem Dne Země připravili členové školního ekotýmu pro žáky 2. A, 

2. B a 2. C naučně zábavnou hodinu. Druháci si vyzkoušeli třídit odpad, srovnávali vývojová 

stádia některých živočichů, zjišťovali, jak rychle se v přírodě rozloží některé odpady, nebo 

hledali odpovědi na některé přírodopisné otázky. Za svou snahu si nakonec všichni zasloužili 

odměnu. Žáci 2. D si plnění úkolů vyzkoušeli 25. dubna. 

Čtení s Máchou 

Dne 23. 5. 2017 proběhla akce "Čtení s Máchou", v prostředí naší školní zahrádky a hřiště. 

Žáci byli seznámeni s životem a dílem K. H. Máchy. Proběhlo několik vědomostních 

a sportovních soutěží. V slunném odpoledni se akce vydařila a soutěžící byli odměněni. 

Vyzkoušej si být učitelem 

O prvním červnovém pondělku se v plzeňském Centru robotiky konalo finále soutěže 

Vyzkoušej si být učitelem. I čtvrtý ročník akce pořádal Dům digitálních dovedností 

a i počtvrté měli účastníci za úkol vytvořit co nejkvalitnější a pokud možno interaktivní 

výukový materiál a ve finále jej i prezentovat před porotou a diváky. Do finále soutěže 

postoupil za naši školu Oldřich Neumann (9. B), který ve své práci shrnoval přínos světu 
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z hlav některých českých vynálezců a vědců. Druhý zástupce naší školy - osmák Tomáš 

Pirner neprošel sítem semifinále. Oba naši žáci se do soutěže přihlásili poté, co svůj výukový 

materiál prezentovali před zaplněným hledištěm koncertního sálu v rámci školní soutěže 

v prezentování s názvem Život kolem nás. Ve finále nakonec zvítězil náš Oldřich Neumann. 

Zelená škola 

Projekt Zelená škola je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu. Sběrný box 

je umístěn v budově 25. ZŠ v přízemí pavilonu 1. stupně u východu na hřiště. 

Méně solit - Výzva Hlavního hygienika ČR 

Ve školní jídelně omezení používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vaření z čerstvých 

surovin a nahrazení soli jinými přísadami, bylinkami. Kontrola obsahu soli v potravinách 

nabízených dětem. 

 

6.6 Výchovné poradenství 

 

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 

 

Hodnocení plánu práce výchovného poradenství na 25. ZŠ za školní rok 2016/2017 

 

Výchovné poradenství bylo na 25. ZŠ realizované formou poradenských služeb (viz Plán 

výchovného poradenství na 25. ZŠ), na kterých se podílí všichni pedagogičtí zaměstnanci, 

především pak výchovný poradce. 

Výchovný poradce (VP): 

a) věnoval zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro pokračování 

žáků v dalším studiu, 

b) koordinoval informační činnost třídních učitelů a poskytoval jim a ostatním učitelům 

metodickou pomoc při: 

 práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 práci se žáky nadanými a talentovými, 

 práci se žáky, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo 

hmotnou pomoc,  

 dlouhodobém systematickém sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření podmínek 

pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání ve škole i v 

rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, popřípadě při překonávání rušivých 

vlivů, které do tohoto procesu zasahují, 

c) informoval rodiče žáků (webové stránky školy, aktivy, atd.), popřípadě jiné zákonné 

zástupce, žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití 

jejich odborných služeb a o odborných otázkách důležitých pro zdravý psychický a sociální 

vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a 

poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch, pro informace o volbě povolání, atd. 

d) žákům a rodičům, kteří o tuto službu projevili zájem, poskytl individuální porady při řešení 

výchovných a výukových problémů. 

Výchovný poradce plnil svoji činnost v těchto oblastech: 

1. Příprava a plánování vlastní činnosti (plán výchovného poradenství, plán VP).  

2. Spolupráce při sestavování Minimálního preventivního programu školy.  

3. Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce a internetových stránek školy. 

4. Práce s integrovanými žáky, včetně žáků talentových a mimořádně nadaných.  

5. Spolupráce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky, konzultace s učiteli.  

6. Spolupráce s rodiči.  

7. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, s Úřadem práce, s Městskou policií a 

dalšími institucemi.  
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8. Poradenství žákům a rodičům při pokračování ve studiu. 

9. Další vzdělávání výchovného poradce. 

10. Podíl na řešení prospěchových a kázeňských problémů žáků. 

   

Práce s integrovanými žáky 

Ke konci školního roku bylo na škole vzděláváno podle IVP 69 žáků, z toho 35 žáků na 

prvním stupni a 34 žáků na druhém stupni. Podle Plánu pedagogické podpory bylo na škole 

vzděláváno 22 žáků, z toho 12 žáků na prvním stupni a 10 žáků na druhém stupni. Všichni 

žáci jsou vzděláváni podle IVP na základě doporučení pedagogicko-psychologických poraden 

či SPC a na žádost zákonného zástupce.  Pro každého žáka je zpracován individuální 

vzdělávací plán (IVP) za spolupráce příslušné pedagogicko-psychologické poradny, třídního 

učitele a vyučujících dotyčných předmětů. IVP je vyhodnocován na konci každého pololetí. 

Spolupráce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky, konzultace s učiteli 

Během školního roku VP spolupracoval s učiteli žáků s poruchami učení, chování, atd. Pomoc 

výchovného poradce spočívala v poradách a diskusích nad hodnocením prospěchu či 

zhoršeného prospěchu jednotlivců, tvorbě IVP a v hledání možností individuální pomoci. 

Výchovný poradce dále konzultoval s vedením školy, s třídními učiteli a s dalšími učiteli 

problémy, které souvisely s prospěchem a chováním žáků, popř. další záležitosti, které se 

týkají výchovného poradenství (absence žáků, vztahy ve třídě, atd.). 

 

Volba povolání 

Žáci i rodiče byli průběžně informováni o možnostech studia na středních školách (volba 

školy, přihlášky, zápisové lístky, přijímací řízení, pomoc při odvolání, atd.) – internetové 

stránky naší školy, nástěnka k volbě povolání, třídní schůzky, individuální konzultace pro 

žáky i rodiče, doporučení dalších institucí – ÚP, PPP, SŠ, atd. 

Na podzim (14. 11. 2016) se na škole uskutečnila schůzka s rodiči vycházejících žáků, kde 

byly podány informace k volbě povolání a k přijímacímu řízení na SŠ. Schůzky se zúčastnila 

řada zástupců středních škol z Plzně a okolí (cca 20 SŠ). 

 

V rámci volby povolání probíhaly tyto akce: 

Besedy na Úřadu práce 

Žáci 9. ročníků se zúčastnili v září 2016 besed na ÚP na téma „Volba povolání“. Měli zde 

možnost využít: 

 individuální a skupinové poradenství pro žáky ZŠ související s volbou povolání a jejich 

následným uplatněním v praxi  

 krátké informativní videofilmy, které dokumentují obrazem i slovem základní pracovní 

činnosti jednotlivých profesí, včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí  

 podrobné popisy jednotlivých profesí, obsahující výčet pracovních činností, používaných 

pracovních prostředků, popis pracovního prostředí  

 počítačový program pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a 

příslušné vzdělání  

 prostřednictvím počítačového programu vyhledávání studijního nebo učebního oboru v 

celé ČR, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném (pomaturitním) a 

vysokoškolském studiu  

Dny vědy a techniky 

Žáci 8. ročníků navštívili Dny vědy a techniky v Plzni, 9.9.2016. Akce byla pořádaná 

Západočeskou univerzitou v Plzni a statutárním městem Plzeň. Odborníci se zde snaží ukázat 

veřejnosti, že technické vědy, přírodní vědy, technika sama či jen exaktní uvažování jsou 

zajímavé a zábavné. 
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Podpora technických oborů: 

Akce: 

 Perspektiva technického a odborného vzdělávání -  1. 12. 2016, výběr 9. roč. Žáci měli 

možnost seznámit se s řadou středních škol v Plzeňském kraji formou prezentací, 

praktických ukázek ze života školy, prospektů atd. 

 

Další vzdělávání výchovného poradce a dalších pedagogů 

Výchovný poradce se během školního roku zúčastnil řady seminářů a porad, které pořádala 

PPP, SVP, úp, atd.: 

 Porada výchovných poradců (PPP – novely vyhlášek), 20. 10. 2016 

 Porada výchovných poradců (ÚP), 18. 10. 2016 

 Seminář (Info Kariéra), 3. 11. 2016 

 Seminář (Info Kariéra), 30. 3. 2017 

 

Řešení výchovných problémů 

Výchovné problémy byly řešeny na jednáních s žáky či s rodiči žáků. Během školního roku se 

konaly výchovné komise – celkem 5. Spolupracovali jsme s odborníky PPP, SVP, sociálními 

pracovníky, atd. Nebylo nutno řešit závažnější problémy se šikanou, požíváním návykových 

látek, rasismem, atd. 

 

6.6.2 Spolupráce s PPP 

 

Ve spolupráci s PPP v Plzni docházelo: 

 k tvorbě IVP  pro integrované žáky 

 k průběžným konzultacím ohledně práce s těmito žáky 

 na základě žádosti rodičů k novým či kontrolním vyšetřením 

 nerozhodnutým žákům z 9. roč. byla nabídnuta služba napomáhající vhodné volbě SŠ 

 

6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 

 

Poradenská činnost orientovaná na rodiče žáků naší školy byla směrována nejvíce do těchto 

oblastí: 

1. Řešení  problémů chování.  

2. Řešení problémů prospěchu.  

3. Poradenství volby dalšího pokračování ve studiu. 

4. Informace z oblasti primární prevence. 

 

S Městskou policií Plzeň probíhala spolupráce v organizování besed pro žáky 1. - 9. ročníku.  

Ve spolupráci s ÚP byly zorganizovány besedy pro žáky 9. ročníků. 

S dalšími institucemi probíhala spolupráce podle potřeby (OSPOD, Policie ČR, atd.). 
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6.7 Účast v soutěžích 

 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

regionální      

okresní Vybíjená 12  1  

 Přespolní běh 36 1  1 

 Florbal 44  1 2 

 Basketbal 16  2  

 Štafetový pohár 16 1   

 Dopravní soutěž 8  1  

 Školní lezecká 

olympiáda 

12   1 

 McDonalds Cup 11   1 

 

Účast v okresním kole soutěže: 

 

Dějepisná olympiáda – 2 žákyně z 9. ročníku 

Matematická olympiáda – 5 žáků z 5. tříd, 4 žáci z 2. stupně – 2. místo 

Finanční gramotnost – 3 žáci z 6. a 7. ročníku – 2. místo 

Olympiáda v ČJ – 2 žákyně z 9. ročníku 

Konverzační soutěž v AJ – 1 žák z 9. ročníku 

Karlovarský skřivánek – 6 žáků z I. a II. stupně 

Recitační soutěž – žákyně z 3.B – 1. místo 

Pythagoriáda – 6 žáků ze 5. ročníku a 2 žákyně z 2. stupně – 1. místo žákyně z 5. ročníku 

Pohár vědy – POLARIS  2017 – 15 žáků ze 4. – 8. ročníku 

 

Účast v krajském kole: 

 

Karlovarský skřivánek – 2 žáci z 1. st. a 2 žáci z 2. st.  

Orientační běh – 22 žáků z 6. – 9. ročníku 

Recitační soutěž – žákyně z 3. B  

Logická olympiáda – 4 žáci z 5. ročníku a 3 žáci z 9. ročníku 

 

Pořádali jsme: 

 

Florbal - obvodní kolo - kat. III, IV. - H, D 

            - okresní kolo - kat. III., IV - H, D   

Vybíjená - obvodní kolo - kat. II - dívky 

               - okresní kolo - kat. II - dívky 

 

Badminton 

 

Nejúspěšnější žáci naší školy se pravidelně umisťují do 10. místa ve všech kategoriích soutěží 

západočeské oblasti (M. Horová, V. Havlát, V. Rataj, J. Pelcr, D. Carda. L. Turhober). Ostatní 

se zúčastňují soutěží nepravidelně. Všichni žáci sportovních tříd se zaměřením na badminton 

nebo členové kroužku badmintonu ze zúčastnili školního badmintonového turnaje „O pohár 

ředitele Petra Pavla“. Největším úspěchem je 2. místo našeho bývalého žáka J. Viktory 

v kategorii U17 celostátní soutěže a jeho nominace v širší reprezentaci na Mistrovství Evropy. 
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7 Údaje o zapojení školy do: 

a) rozvojových programů 

 

Naše škola se ve školním roce 2016/2017 nezapojila do rozvojových programů.  

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) 

eTwinning ve školním roce 2016/2017   

Mezinárodní den mateřského jazyka (UNESCO)  

Žáci kroužku anglického jazyka paní učitelky Šmatlákové vytvořili v rámci svých 

čtvrtečních a pátečních setkání eTwinningový projekt na oslavu Mezinárodního dne 

mateřského jazyka, který připadl na 21. únor 2017. K této příležitosti si děti připravily 

společnou prezentaci, ve které představily naši školu. V druhém kroku si pak ve dvojicích 

nacvičily krátký výstup v cizím jazyce (polštině, španělštině, němčině, francouzštině, 

slovenštině, angličtině), který sdílely na společné eTwinningové platformě se stejně 

starými žáky ze Slovenska, Itálie, Finska, Rumunska a Turecka. Jednotným komunikačním 

jazykem všech šestnácti účastníků tohoto projektu byla angličtina. Na celém světě existuje 

přibližně 7 tisíc jazyků, proto cílem naší práce bylo poukázat na důležitosti češtiny jako 

kulturního dědictví a prostředek každodenní komunikace nás všech. Anglický jazyk se stal 

naším společným komunikačním prostředkem, který sbližuje a baví.  
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8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Realizace v roce 2016: 

 

Granty OŠMT MMP: 

Podpora tělovýchovných aktivit:  20 tis. Kč 

Podpora aktivit k technickému vzdělávání: 38 tis. Kč 

Podpora primární prevence sociálně patologických jevů: 23 tis. Kč 

 

Vodárna Plzeň: 

Darovací smlouva: 49 900,- Kč 

Bylo využito na nákup vzdělávacích her (20. století, Časová osa, U jezera, Kufřík životního 

prostředí, Badatelské baťůžky, kvarteta a rébusy), knih, 6 ks dalekohledů a předplatného 

časopisu Bedrník. 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2016/2017 

 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla na naší škole žádná inspekční činnost. 

 
 
10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se naše škola nezapojila. 

 

 

11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Na 25. ZŠ Plzeň nepůsobí žádná odborová organizace.  

Každoročně je školou pořádán pro rodiče a žáky 9. tříd mimořádný aktiv věnovaný 

informacím k volbě povolání a k přijímacímu řízení na SŠ. Této akce se účastní i řada 

zástupců středních škol z Plzně a okolí. 

 

 

 
V Plzni dne 13. 10. 2017                                         

 

 

       Mgr. Eliška Syřínková 

             ředitelka školy 
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Příloha č. 1 

 

Hospodaření školy za kalendářní rok 2016 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 76  /  71,689 25  /  20,833 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

26 851 Kč 16 292 Kč 

 
 

2  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice 0 
Příspěvek zřizovatele na provoz 8 350 
Státní rozpočet – příspěvek na přímé 

vzdělávání 
37 437 

Vlastní tržby a výnosy 8 034 
Finanční prostředky z dotací a grantů 144 
Příjmy celkem 53 965 
Náklady celkem 53 662 
Hospodářský výsledek 303 
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Příloha č. 2 

 

Zpráva o činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2016/2017 
 

září – říjen:  

 výchovně vzdělávací činnost – řád školní družiny a klubu, pravidla oddělení, 

seznámení s budovou školy, hygiena, bezpečnost, pravidla oblékání, pravidla 

silničního provozu se zaměřením na chodce, poznávání a způsob chování v okolí 

školy, ekologie, získávání sociálních kompetencí, komunikace a zásady dialogu, důraz 

na vzájemné poznávání, aktivní naslouchání druhému a spolupráce dětí ve skupině, 

zájmová a rekreační – práce s časopisy, poslech hudby a pohádek, výtvarné aktivity, 

sportovní aktivity. Hygiena, bezpečnost při pohybu venku, otužování, tvorba pravidel 

a vnitřního řádu oddělení, získávání sociálních kompetencí při řešení konfliktních 

situací, využívání ice - breakových a taktilních her, environmentální snahy se 

zaměřením na třídění odpadu, pravidla silničního provozu se zaměřením na chodce 

 pouštění draků, pozorování změn v přírodě, promítání pohádek a filmů, logopedické 

omalovánky a básničky 

 zájmová a rekreační – denní vycházky do přírody s poznáváním okolí školy, pohybové 

a společné hry ve třídě i venku, relaxace formou her, četba ze zdrojů naší knihovny, 

práce s papírem, poznávání jeho vlastností, netradiční výtvarné techniky, tvorba z 

podzimních přírodnin 

 práce s časopisy – dle výběru žáků, komunikační kruh: volné rozhovory na téma 

zvířata v ČR  

 

listopad – prosinec: 

 výchovně vzdělávací činnost, bezpečnost na vycházkách v nastávajícím zimním 

období, teplé oblečení, otužování na vycházkách, pravidelná hygiena, opakování a 

dodržování pravidel, bezpečnost při pohybových hrách, opakování pravidel silničního 

provozu, dopravních značek, zejména na přechodech v okolí školy, rozvíjení a 

prohlubování zájmu o ekologii, zaměření na ohrožené druhy zvířat ČR i ve světě, 

důraz na zachování živočišných druhů, pochopení důležitosti variability v přírodě 

bezpečnost, upozornění na možná rizika při pobytu venku spojená se zimním 

obdobím, otužování, poslech tradičních koled a poslech vánoční hudby z jiných zemí, 

vánoční symbolika, komunikační kruh: naše přání, čas rozdávání dárků a rozdíly v 

jiných zemích, vnesení pojmu multikultury vánoční besídka, hudba, zpěv, ochutnávka 

cukroví, společné chvíle pohody při besídce a očekávání svátků vánočních, relaxace 

formou her, využití relaxační klidné hudby, denní vycházky do přírody dle počasí a 

sněhu, sáňkování, stavby ze sněhu, pohybové společné hry ve třídě, případné využití 

tělocvičny, přírodovědné vycházky 

 volné rozhovory s možností individuálního rozhovoru s žáky při zachování důvěry 

komunikační kruh: „Mám i jinou možnost“, manipulace a její nebezpečí, primární 

prevence šikany, anonymní řešení případných problémů, upozornění na schránku 

důvěry, hry na posílení pozitivních sociálních vazeb, hry nesoutěživé 

 

leden - únor 

 výchovně vzdělávací – opakování hygienických pravidel v zimním období, prevence 

onemocnění, bezpečnost při pohybu venku, otužování, městská hromadná doprava, 

způsob chování v dopravním prostředku, specifika v metru, cestování mezi vesnicemi 

a v hlavním městě, jak se chovat, když se ztratím při cestování, důležitá telefonní čísla 
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 získávání sociálních kompetencí, pravidla a normy ve vztazích, co je „fair-play“ ve 

škole i v životě, různorodost sociálních rolí a norem, uvědomování si rozvíjení vztahů 

s ostatními a jejich udržování, postižení lidé mezi námi, prosociální chování 

 připomenutí dodržování pravidel „fair-play“, zhodnocení pravidel skupiny a zejména 

jejich dodržování, hygiena, pravidla otužování, prevence nemocí, zdravá strava a 

zdravý životní styl, vhodné textilní materiály, seznámení s pojmem „well-being“, 

psychická i sociální pohoda, prevence šikany žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, „normalita a nenormalita“ vysvětlení nových pojmů společnosti, 

seznámení s tradičním masopustem v ČR, rozdíl mezi vesnicí a městem, vhodné 

chování na společenské akci, divadlo, kino  

 aktivní odpočinek a smysluplné trávení volného času, zájmová a rekreační, četba ze 

zdrojů naší knihovny, pobyt venku, hry na sněhu, péče o přezimující ptactvo, 

masopust – výroba škrabošek, masek, stříhání, lepení 

 zájmová a rekreační činnost, denní vycházky do přírody dle počasí a sněhu, relaxace 

formou her, četba ze zdrojů naší knihovny, výroba dárků k zápisu 

 kreslení, vystřihování, libovolné výtvarné techniky, volná tvorba na téma masopust, 

výběr stavebnic a společenských her a hraček, respektujeme přání dětí 

 

březen - duben 

 připomenutí pravidel oddělení, školního řádu a řádu školní družiny, pravidla slušného 

chování, chování k druhým, sebe obslužné činnosti (hygiena, stolování), chování 

k věcem školní družiny, bezpečnost, pravidla silničního provozu (z pohledu chodce, 

cyklisty), výchova ke zdraví (jaro jako vhodné období pro začátek otužování, prevence 

nemocí, seznámení s tradicemi starých Slovanů, (vynášení smrti - Morany), ukončení 

zimního období, slavíme Mezinárodní den žen 8. 3., důležitost psychohygieny doma i 

ve škole, správné rozvržení denního režimu, komunikační kruh (jak trávím den, jak 

odpočívám), druhy a možnosti aktivního odpočinku, povídání o Velikonocích a jejich 

původu, velikonoční zvyky a tradice, podpoření sebeúcty, pomoc pro nalezení cesty ke 

kvalitním kamarádským vztahům, nejen ve škole, primární prevence poruch chování 

(nevhodné party, gamblerství apod.) 

 návštěva knihovny, četba knih ze školní knihovny, denní vycházky do přírody, 

pozorování změn v přírodě, jaro na zahrádce, na louce, v parku, v lese, skládanky a 

vystřihovánky, lepení z barevného papíru, koláže, kresba, malba s jarní tematikou, 

výroba přání k Mezinárodnímu dni žen a k Velikonocům, pravidelné vycházky venku, 

návštěva školního hřiště 

 zájmová a rekreační, využití velikonoční tématiky k ukázkám netradičních technik a 

materiálů ve výtvarné tvorbě, pravidelné vycházky v jarní přírodě a pozorování změn, 

poznávání domácích zvířat a jejich mláďat 

 získávání sociálních kompetencí, podpoření sebeúcty, pomoc pro nalezení cesty ke 

kvalitním kamarádským vztahům, nejen ve škole, primární prevence poruch chování 

(nevhodné party, gamblerství apod.) 

 pozorování změn v přírodě, jaro na zahrádce, na louce, v parku, v lese, skládanky a 

vystřihovánky, lepení z barevného papíru, koláže, kresba, malba s jarní tematikou, 

výroba přání k Mezinárodnímu dni žen a k Velikonocům, pravidelné vycházky venku, 

návštěva školního hřiště 

 podpoření sebeúcty, pomoc pro nalezení cesty ke kvalitním kamarádským vztahům, 

nejen ve škole, primární prevence poruch chování, zaměření na formy dramatické 

výchovy (hra v roli), závěrečné reflexe a přenos do života žáků 
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 zájmová a rekreační, výlet do knihovny, četba knih ze školní knihovny, denní 

vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě, jaro na zahrádce, na louce, v parku, 

v lese, skládanky a vystřihovánky, lepení z barevného papíru, koláže, kresba, malba 

s jarní tematikou, výroba přání k Mezinárodnímu dni žen a k Velikonocům, pravidelné 

vycházky venku, návštěva školního hřiště 

 

květen - červen 

 výchovně vzdělávací, základní hygienické návyky, správné stolování, otužování, 

bezpečnost při přecházení silnice, dodržování školního řádu, prevence úrazu, orientace 

a poznávání ulic, zvyky a obyčeje, dramatizace situačních scén, úcta k rodičům, úcta 

ke starým lidem, pravidla v rodině (využití maňásků), umění respektovat druhého, 

sdílení jako přirozená součást zdravého sociálního života skupiny, využití 

konstruktivních stavebnic, využití výtvarných technik, zpracování přírodnin, práce 

s papírem, den trolejbusové dopravy v Plzni 

 zájmová a rekreační, Den matek - tematická tvorba, výroba dárku a přání, písně a 

básně na téma maminka, poznávání rostlin a živočichů, práce s atlasem, soutěže 

s přírodní tématikou, ochrana životního prostředí, postřehové a vědomostní hry na 

vycházkách, pravidelné pohybové hry venku 

 soutěž oddělení „Veselý chodník“ - malba křídami, výlety a výstavy dle výběru  

 výchovně vzdělávací, zaměření na bezpečné chování v přírodě, ochrana přírody, 

ekologické snahy, ochrana vodních zdrojů, pravidla silničního provozu z pohledu 

chodce a cyklisty, prevence úrazů při sportu 

 

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY ve školním roce 2016/2017 

  DATUM popis akce KDE: zajištění CENA žáků: 

1 říjen 3. 10. 2016 Sportovní odpoledne - 

akce pro žáky a rodiče 

hřiště 1.st./ŠD 0 300 

2 říjen 21. 10. 2016 Promítání filmu Kniha 

života 

sál ŠD 0 100 

3 listopad 25. 11. 2016 O perníkové chaloupce 

(loutková pohádka) 

sál ŠD - 

divadelnice 

0 150 

4 listopad 21. 11. 2016 Jarmark 25.ZŠ, den 

otevřených dveří 

sál ŠD 0 200 

5 prosinec 12. 12. 2016 Pohádky z klubíčka sál Petr Mlád 

- divadélko 

KUBA 

45,- 180 

6 únor 1. 2. 2017 Divadlo pro všechny ŠD - 

interaktivní, tvůrčí dílny 

pro rodiče a děti 

prostory 

ŠD/sál 

ŠD 0 200 

7 únor 24. 2. 2017 Kouzelník RENO sál Stanislav 

Šindelář 

40,- 200 

8 duben 5. 4. 2017 Pohádkové odpoledne - 

vystoupení divadel, 

Dramaťáček, Divadelní 

sál ŠD 0 180 
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přípravka 

9 duben 11. 4. 2017 Velikonoční dílny - akce 

pro žáky a rodiče 

prostory 

ŠD 

ŠD 0 150 

10 duben 12. 4. 2017 Velikonoční výlet do 

Klenčí pod Čerchovem 

výlet ŠD/CK 

PRIMA 

VIA 

360,- 46 

11 květen 10. 5. 2017 Pohádkové odpoledne - 

vystoupení divadel, 

Oponka, Dividlo, Jahůdky, 

Limetky 

      180 

12 červen 1. 6. 2017 Den dětí, hry v přírodě, 

soutěže o odměny 

okolí 

školy 

ŠD 0 400 

 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci v oddělení spolupracovali ve školním roce 2016/2017 

s třídními učitelkami, zúčastnili se akcí ŠD nebo ŠK, výletů, akcí v koncertním sále školy a 

někteří škol v přírodě. Vzdělávali se samostatně i ve vzdělávacích programech 

organizovaných Krajským centrem vzdělávání s Jazykovou školou s právem státní jazykové 

zkoušky, Plzeň, v Domě digitálních dovedností Plzeň, V Informačně vzdělávacím středisku 

Plzeňského kraje INFO KARIÉRA. Některé kolegyně si doplňovaly vzdělání na VŠ a 

pokračují v dalším školním roce. 

 

 

V Plzni dne 2. 6. 2017                                      

Bc. Vlasta Mauleová, vedoucí vychovatelka ŠD 

 


