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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 od 1. 9. 2014 

   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/8864-1/09 ze dne 2. 3. 2010 s účinností od 1. 9. 2010 

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) 

 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  60 

Školní jídelna     Chválenická 17, 326 00 Plzeň  1200 
 

 

1.4 Obory vzdělání  

Název  Č. j. V ročníku 

Základní škola, ŠVP „Škola Fair Play“     25. 6. 2007 1. – 9. 

   

Rozšířená výuka předmětů Č. j.  

Tělesná výchova      25. 6. 2007 1. – 9. 

Hudební výchova 1. 9. 2010 2. – 5. 

Výtvarná výchova 1. 9. 2010 2. – 5. 
                                                                                                                                 
1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, 

oddělení, skupin 

      Počet přepočtených 

pedagogických pracovníků 

  2013/2014     2013/2014               2013/2014 

MŠ --- --- --- 

ZŠ 897 36 54,35 

ŠD, ŠK 456 18 13,44 

ŠD (samostatná)  396 17 12,58 

ŠK (samostatný) 60 1 0,86 
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Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

1200 857 84 11 8,75 
* uvádějte bez cizích strávníků 

 
 
1.6  Typ školy 

úplná   (spojené ročníky v jedné třídě: ne) 

 
 

1.7  Spádový obvod školy  Plzeň 2 - Slovany 

 
 

1.8   Speciální třídy 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0 0   

Speciální třída 0 0 Dle výkazu M 3 

S rozšířenou výukou  16 325 Jaký předmět:        TV 

S rozšířenou výukou 4 81                               HV 

S rozšířenou výukou 7 163                               VV 

 

 

1.9   Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 0 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 0 

S vadami řeči 3 

Tělesně postižení 1 

S více vadami 3 

S vývojovou poruchou učení  73 

Autisté 4 

S vývojovou poruchou chování 10 

Celkem 94 

 

 

1.10 Materiálně technické zajištění školy 

 

Škola má k počtu žáků a ke školnímu vzdělávacímu programu Škola Fair Play odpovídající 

prostorové podmínky (učebny, chodby, WC, šatny, tělocvičny apod.).  

Využíváme 36 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 
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finančních prostředků. Do konce roku 2013 byly ještě využity finanční prostředky z dotace 

projektu EU peníze školám. DUMy vytvořené pedagogy jsou k dispozici vyučujícím na 

síťovém úložišti školní sítě a zálohovány na přenosném disku. 

Didaktická technika – 4 tabule SMART Board na 1. stupni, 14 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. 

 
 

1.11 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. 735 ze dne 19. 6. 2014 schválila složení Školské rady v počtu 6. 

 
 

2 Personální zabezpečení školy  

 

2.1  Přehled o zaměstnancích školy 

Počet pracovníků* 
(ostatní + pedagog. prac.) 

Počet pedagogických 

pracovníků* 

Počet nekvalifikovaných 

pedagogických pracovníků* 

2013/2014                 2013/2014 2013/2014 

103/87,13 80/67,79 2/1,18 
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 

   
       
2.2  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 

Součást 

PO 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1. 

SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + 

DPS * 

VŠ jiné bez 

DPS * 

MŠ --- --- --- --- --- --- --- --- 

ZŠ 2,61 1,18 0 0,53 1,16 48,87 0 0 

ŠD, ŠK 5,13 0,57 0 0,5 3,95 3,29 0 0 
* DPS = doplňkové pedagogické studium 

 

2.3  Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014  

           Počet pedagogických pracovníků 
přepočtený stav dle 2.1. 

Průměrná délka pedag. praxe Průměrný věk 

67,79 16,7 42,7 

 

 

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1. ---------------- 

- v důchodovém věku 2,41 
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3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet vzdělávacích akcí 30 

Celkový počet účastníků 22 

Vzdělávací instituce KCVJŠ Plzeň, NIDV Plzeň, ZČU Plzeň, Informační 

centrum FRAUS, AŘZŠ, NIPOS-ARTAMA, 

o. s. Studnice, Comenius Agency, Mgr. Michaela Veselá 

a Společně k bezpečí 

 

 

    

4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 

 

4.1 Zápis žáků do 1. třídy 

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

navržen skutečnost 

160 13 18 100 4 

 
 
4.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

Gymnázia 

4 letá  

SŠ s maturitou SOU U Jiné 

59 11 39 6 3 0 

 

 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 4.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  0 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 4.2. 

 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 30 

- přijatých na víceletá gymnázia 20 

 
 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2013/2014 

Počet kurzů Počet absolventů 

 

0 

 

0 
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5 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

 

5.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

 

897 

 

636 

 

258 

 

3 

 

0 

 

2 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 

 

5.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 1 6 

- z toho 3. stupeň 0 0 

 

 
5.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Zameškané hodiny celkem 82201 

- z toho neomluvené 60 

 

 

 

6 Prevence sociálně patologických jevů 

 
 Hodnocení Minimálního preventivního programu na 25. ZŠ za školní rok 2013/2014 

 

    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.  

 



 8 

   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, 7. - 10. 4.2014, 140 ž. 

 2. roč. – prezentace MP, nebezpečný člověk, 5. 11, 8. 11., 11. 11. 2013, 140 ž.  

 3. roč. – prezentace MP, děti v dopravě, 4. 11., 13. 11. 2013, 105 ž. 

 4. roč. – prezentace MP, bezpečně ve městě, 6. 11., 12. 11. 2013, 95 ž. 

 5. roč. – prezentace MP, zábavní pyrotechnika, 4. 12. 2013, 80 ž. 

 Dentální hygiena – přednáška 1. – 6. roč., září 2013. Žáci byli poučeni o velkém 

významu dentální hygieny pro zdraví člověka. Prakticky si vyzkoušeli a osvojili 

správnou techniku čištění zubů. 

 Vozík není handicap – beseda, výběr žáků, duben 2014 

 Den s IZS Plzeň – 3. roč., 17. 9. 2013, Součástí programu byly například ukázky 

výcviku hasičů, policie, celníků a záchranářů. K vidění byla samozřejmě také 

technika, kterou tyto složky využívají. Děti měly možnost si vyzkoušet mobilní 

dopravní hřiště Aktiv Besip ČR (simulátor nárazu a převrácení) a čekalo na ně spoustu 

soutěží a cen. 

       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, 4. 11., 8. 11. 2013, 85 ž 

7. roč.  - prezentace MP, šikana + domácí násilí + trestní odpovědnost, 5. 11.,   

3. 12. 2013, 80 ž. 

8. roč. - prezentace MP, legální drogy + trestní odpovědnost, 6. 11., 12. 11. 2013, 88 ž. 

9. roč. - prezentace MP, ilegální drogy + trestní odpovědnost, 14. 10., 13. 11. 2013,   

60 ž. 

 Den s IZS Plzeň – 7. roč., 17. 9. 2013, Součástí programu byly například ukázky 

výcviku hasičů, policie, celníků a záchranářů. K vidění byla samozřejmě také 

technika, kterou tyto složky využívají. Děti měly možnost si vyzkoušet mobilní 

dopravní hřiště Aktiv Besip ČR (simulátor nárazu a převrácení) a čekalo na ně spoustu 

soutěží a cen. 

 Co se všechno může stát, když vaše dítě pije – 9. - 13. 12. 2013, 7. ročník (80ž.). Žáci 

se seznámili se škodlivými účinky alkoholu a s důsledky jeho požívání pro jejich další 

život. 

 O právech dítěte - Úvodní pohádková scénka "Cena za vůni" představila žákům situaci 

právního sporu, který se vyřešil. Moderátor spolu s pracovnicí sociálního odboru 

MMP a policisty seznámil žáky s problematikou práv dítěte v minulosti, současnosti i 

budoucnosti a s Deklarací o právech dítěte schválené OSN. Následovala diskuse, žáci 

kladli konkrétní otázky a odborníci jim objasňovali možnosti řešení, 27. 11. 2013,  

8. - 9. ročník. 

 Exkurze do třídírny odpadu – Černošín – 2. 12. 2013 žáci 6. A, 9. A 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. 

 Prevence plánovaného těhotenství 1. – 3. 4. 2014, 9. ročník. Beseda na téma 

rodičovství a antikoncepce. 

 Čas proměn – dívky 6. roč., 17. 9. 2013 – beseda o dospívání, 35 ž. 

 Seznamovací pobyty žáků 6. tříd – září 2013 
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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 semináře: 

 24. 10. 2013 – schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň) 

 14. 2. 2014 – schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň) 

 11. 4. 2014 - schůzka metodiků prevence (MMP) 

    V rámci primární prevence škola požádala o grant Magistrát města Plzně. Z částky, kterou 

nám město poskytlo, budou nakoupeny pomůcky k podpoře prevence na škole. 

    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. 

   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. 

 
 

7 Nadstandardní aktivity 

 

7.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

 
 
 

Ročník Náplň kroužku 

Hravá angličtina 
  
Mgr. M. Světlíková 
Mgr. E. Vorlová 
 

1. 
1. 
2. 
2. 

- učíme se pomocí příběhů vnímat text přirozeným 
způsobem 
- učíme se pomocí hry 
- díváme se na pohádky a zpíváme písničky 

Hravá francouzština 
  
S. Fryčová 

  
  

2. 

- učíme se pomocí příběhů vnímat text přirozeným 
způsobem 
- učíme se pomocí hry 
- díváme se na pohádky a zpíváme písničky 

Hravá němčina 
  
Mgr. J. Fegová 

  
  

1. - 2. 

- učíme se pomocí příběhů vnímat text přirozeným 
způsobem 
- učíme se pomocí hry 
- díváme se na pohádky a zpíváme písničky 

Šikulky 
  
Mgr. M. Sklenářová 
Mgr. L. Kutá 
Mgr. S. Hauerová 

  
  

1. – 5. 
1. – 5. 
1. – 5. 

- tvorba výrobků z různých materiálů 
- k poplatku za kroužek vybíráme ještě hotově 200 Kč 
na materiál 

Výtvarný kroužek 
  
Mgr. M. Boušová 
Mgr. Š. Kimlová 

1. - 5. 
1. - 5. 

- děti interpretují svá obrazná vyjádření různými 
výtvarnými technikami 
- rozvoj fantazie 
- k poplatku za kroužek vybíráme ještě hotově 100 Kč 
na materiál 
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Sportík 
  
Mgr. R. Červenková 
Mgr. I. Havelková 
Mgr. Z. Bouchalová 
Mgr. S. Mrázová 

  
  
1.  

2. - 3. 
4. – 5. 

- všestranný rozvoj pohybových schopností 
- základy techniky práce s míčem 

Keramický kroužek 
  
Mgr. S. Hauerová Mgr. 
I. Aulická 

  
2. – 5. 
2. – 5. 

- práce s hlínou 
- různé techniky povrchové úpravy keramiky 

Badmintonový 
kroužek 
  
p. J. Přinda 
p. J. Přinda 
Mgr. Z. Bouchalová 
Mgr. I. Rašplová 
p. J. Přinda 

  
  
  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

- osvojení základních badmintonových dovedností 
- zdokonalení herních činností 

Basketbalový 
kroužek (chlapci)  
 
p. M. Kozel 

  
  
 

1. – 5. 

- získání základních dovedností s míčem 
- zdokonalení herních činností 

Basketbalový 
kroužek (dívky) BAK 
 
p. M. Pipta 

  
  

1. – 3. 
4. – 5. 

- získání základních dovedností s míčem 
- zdokonalení herních činností 

Zpěváčci 
  
Mgr. K. Majerová 
Mgr. V. Brožová 

  
 1. – 2. 

- pro všechny děti, které rády zpívají 

Rolničky 
  
Mgr. E. Vorlová 
Mgr. K. Majerová 

  
  

3. – 5. 

- pro všechny děti, které rády zpívají 
- velký výběr písniček (lidové i moderní) 

Kroužek florbalu 
  
Mgr. Z. Bouchalová 
Mgr. Z. Bouchalová 
Mgr. P. Žižka 

 
3. 
4. 
5. 

- základní pohybová průprava 
- zvládnutí pravidel hry a fair play 

Kroužek informatiky 
  
Mgr. M. Michálková 

 1. 
2. 
3. 
4. 

- seznámení se základy práce na počítači 
- seznámení s internetem 

Kroužek jógy 
  
 p. M. Künkel 

  
1. - 2. 

- 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 
 
p. V. Mauleová 
p. J. Klečková 

  
  
 

3. – 6.  
 ŠD 

- „od maňáska k marionetě“, rozvoj hlasové výchovy, 
slovního projevu 
- žáci se aktivně podílejí na tvorbě loutkových her 
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Loutkové a 
maňáskové divadlo 
  
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 

Loutkové a 
maňáskové 
divadélko 
  
p. V. Mauleová 
p. J. Klečková  

  
  
 
 

1. – 2. 
ŠD 

- pro začínající loutkoherce, rozvoj hlasové výchovy, 
slovního projevu, sociálních kompetencí 
- technika vodění loutek. 

Divadelní kroužek 
 
p. M. Moravcová 

 
 

3. – 5. 

„Dividlo“ aneb jak se dělá divadlo od námětu 
k představení 

Dramatický kroužek 
 

p. M. Moravcová 

 
 

1. – 2. 
ŠD 

„Dramaťáček“ aneb kdo si hraje, nezlobí – od jedince 
ke skupině. 

Chovatelský 
a pěstitelský kroužek 
  
Mgr. P. Žižka 

  
  
  

3. – 9. 

- chov akvarijních ryb či dalších vodních 
a suchozemských živočichů 
- pěstování zajímavých rostlin 

Kroužek aerobiku 
  
Mgr. P. Nedvědová 
p. N. Mauritzová 

  
1.  
2.  

3. - 4. 
5. - 9. 

- rozvoj elementární taneční a pohybové techniky 
- rozvoj dětské rytmičnosti a hudebního cítění 

Redaktorský kroužek 
  
Mgr. P. Žižka 

  
  
  

5. – 9. 

- vydávání školních novin formou internetového 
magazínu  
- provozování školní rozhlasové stanice o hlavní 
přestávce.  
- články do regionálního tisku 

Kroužek sportovního 
a společenského 
tance 
  
p. D. Kounovská 
p. V. Kounovský 

 
 

1. - 2. 
3. - 5. 
6. - 9. 

- 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 
a v tréninkovém centru Golf Klubu Úslavská 75 

Kroužek pálkovacích 
her 
 
Mgr. M. Svobodová 

1. – 5. 

- základy a hraní pálkovacích her 

Kroužek otázek a 
odpovědí 
  
PeaDr. M. S. Levorová 

Dívky 
8. r 

- problémy současného světa 
- život dnešní mládeže 
- jak hravě zvládat školu 

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,…) 
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Kroužek 
francouzského 
jazyka 
  
S. Fryčová 

  
  
  

6. - 9. 

- francouzský jazyk pro začátečníky 
- konverzace, práce s textem, písničky  

Fyzikální 
pokusohraní 
 
Mgr. J. Maun 
Mgr. V. Zahradníková 

 
 

6. - 9. 

- seznamování se fyzikálními jevy hrou 

 

Kreativní klub 
 
Mgr. V. Zahradníková 

 
6. - 9. 

- tvorba šperků z korálků i jiných materiálů 
- základy ručních prací (háčkování, pletení, …) a 

výroba jednoduchých doplňků 
- k poplatku za kroužek vybíráme ještě hotově 200 
Kč na materiál 

 

 

7.2 Mimoškolní aktivity 

Akce žáků ve školním roce 2013/2014 

 

    Škola v přírodě Úborsko září 2013 2. D, 3. B 49 žáků 

Týden od 9. do 13. 9. prožili žáci 2. D a 3. B v Úborsku u Klatov. I přes nepřízeň počasí podnikli 

několik výletů do okolí. Žákům se líbil výlet vlakem do Janovic nad Úhlavou, odkud došli až na 

hrad a zámek Klenová. Domů si dovezli několik vlastnoručně zhotovených výrobků. 

Seznamovací pobyt šestých tříd září 2013 6. A, B, C 90 žáků 

V první polovině září se všechny šesté třídy vypravily na třídenní seznamovací pobyt do Železné 

Rudy. 

Zvládli jsme i poměrně dlouhé túry na Bedrník, prošli jsme křížovou cestou, která byla znovu  

vybudována v roce 1992, ke kapli Svaté Anny až na Belveder a prohlédli jsme si také kapličku 

a umrlčí prkna nedaleko nádraží. 

Navštívili jsme také kostel Panny Marie Pomocné, který tvoří dominantu Železné Rudy 

a prohlédli si výstavu motorek a výstavu historie lyžování na Šumavě v nedalekém muzeu. 

Dny vědy a techniky 13. 9. 2013 
8. a 9. 

ročník 

140 

žáků 

Žáci 8. - 9. ročníků navštívili Dny vědy a techniky v Plzni. 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. 

Den s IZS 17. 9. 2013 
3. + 7. 

ročník 

134 

žáků 

Žáci se seznámili se složkami integrovaného záchran. systému a s jejich prací. V rovině 

teoretické i formou praktických ukázek. 

Čarovná rybí kostička 18. 9. 2013 1. roč. 
135 

žáků 

Žáci prvních tříd navštívili divadlo Alfa, kde zhlédli veselou pohádku s písničkami, o věcech ne 

vždy veselých. Představení se dětem líbilo, herce odměnily dlouhým potleskem. 
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Úřad práce - exkurze září 2013 9. ročník 60 žáků 

Beseda na téma - individuální a skupinové poradenství pro žáky ZŠ související s volbou 

povolání a jejich následným uplatněním v praxi. 

Exkurze - Praha 19. září 2013 8. A, C 41 žáků 

Žáci 8. A a 8. C se svezli lanovkou na Petřín, prohlédli si shora z Petřínské rozhledny celé 

město, prošli se vycházkovým krokem kolem Strahovského kláštera k Pražskému hradu, kde po 

slavnostní výměně stráží obdivovali Chrám svatého Víta, Vladislavský sál a Zlatou uličku s 

Daliborkou. Poté už po Starých zámeckých schodech, přes Malou Stranu, Kampu, Karlův most, 

Staré a Nové Město pražské utíkali na vlak. 

Dentální hygiena - přednáška září 2013 1.- 6. ročník 
500 

žáků 

Žáci byli poučeni o velkém významu dentální hygieny pro zdraví člověka. Prakticky si 

vyzkoušeli a osvojili správnou techniku čištění zubů. 

Sportovní odpoledne 
30. 9.,- 1. 10. 

2013 
1. st. 

400 

žáků 

Veselé sportovní soutěže, kde děti předvedly svou obratnost, naplnily obě tělocvičny i venkovní 

hřiště žáčky   prvního stupně i předškoláčky s rodiči. Se sportovním zápalem děti sbíraly barevná 

razítka za povedené sportovní výkony a následně je zaslouženě vyměnily za dobrůtky v krámku. 

Děti si také zaskákaly v nafukovacím hradu. Aktivně strávené odpoledne se všem líbilo. 

Přespolní běh 1., 3. 10. 2013 4. - 9. ročník 32 žáků 

Velkým úspěchem pro naši školu skončilo okresní kolo družstev v přespolním běhu. Nejlépe si 

vedli hoši 6. - 7. tříd, kdy v konkurenci 15 škol vybojovali vítězství a postoupili do krajského kola. 

Ale ani ostatní družstva se neztratila, neboť v dalších kategoriích se umístila 3x na 2. místě a 1x na 

4. místě. 

Otesánek 10. 10. 2013 2. roč. 
145 

žáků 

10. října navštívili žáci všech druhých tříd divadlo Alfa, kde shlédli pohádku Otesánek. 

Představení se všem velmi líbilo. Děti odměnily herce dlouhým potleskem. 

Praha-Hravý architekt 15. 10. 2013 5. C 28 žáků 

Vyvrcholením projektu Hravý architekt byla cesta na Pražský hrad, kde se děti setkaly s první 

dámou paní Ivanou Zemanovou, navštívily expozici Příběh Pražského hradu, katakomby chrámu 

sv. Víta a výstavy v Jiřském klášteře. 

Závody v orientačním běhu 6. tříd 17. 10. 2013 6. tř. 70 žáků 

Ve čtvrtek 17. 10. 2013 proběhly na Homolce pro všechny 6. třídy závody v orientačním běhu. 

Šlo především o seznámení žáků s tímto sportem a o dovednost orientovat se v mapě. 

Coca Cola Školský pohár ve fotbale 25. 10. 2013 8. a 9. třídy 15 žáků 

25. října se výběr chlapců 8. a 9. tříd zúčastnil okrskového kola Coca Cola Školského poháru ve 

fotbale. Turnaj hostila 20. zš a představilo se na něm 5 družstev. Náš tým skončil na druhém místě 

s celkovým skóre 13:1.  
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Co je to rodina? 25. 10. 2013 
6. a 7. 

ročník 

190 

žáků 

Pořad obsahoval scénky, ve kterých účinkovali i někteří z žáků, moderátor kladl otázky a vedl s 

žáky dialog na téma vzniku rodiny, konfliktních situací, vztahů a komunikace mezi jednotlivými 

jejími členy. Na závěr žáci vyplnili dotazník na dané téma. 

Logická olympiáda   4. - 9. ročník 75 žáků 

Nominačního kola soutěže se zúčastnilo 47 žáků ze 4. a 5. tříd a 28 žáků z 6. - 9. tříd, kteří při 

hodinách informatiky řešili úlohy v on-line testu. Do krajského kola postoupila Tereza Kahounová 

ze 4. A a Jiří Köcher ze 6. C. V krajském kole se mezi 43 účastníky umístila Tereza na 14. místě. 

Soutěž Finanční gramotnost   6. - 9. ročník 
179 

žáků 

Školního kola soutěže probíhalo při hodinách matematiky, kdy žáci řešili 14 otázek z finanční 

gramotnosti formou on-line testu. Do okresního kola postoupilo družstvo tří nejlépe umístěných 

žáků ve složení Radek Halama (8. A), Vladimír Uzel (7. B) a Michal Janečka (9. B). 

Besedy s policií říjen - prosinec 6. - 9. ročník 
320 

žáků 

Besedy probíhaly na témata - seznámení s policií, trestní odpovědnost, šikana, legální a ilegální 

drogy, domácí násilí. 

Exkurze do třídírny odpadu - Černošín 12. 11. 2013 7. C, 8. C 45 žáků 

Žáci 7.C, 8.C navštívili EKODEPON Černošín v rámci exkurze do třídírny odpadu. Informace a 

poznatky byly použity a zpracovány v hodinách zeměpisu. 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. 

Dějepisná olympiáda 13. 11. 2013 

8. A, 8. B, 8. 

C, 9. A, 9. B, 

9.C 

17 žáků 

Školní kolo Dějepisné olympiády, 43. ročník na téma "Město v proměnách času". Nejlepšími 

úspěšnými řešiteli se stali Petr a Jan Dammerové z 8. A a Bohuslava Hurtová z 9. C. Všichni tři 

postupují do okresního kola. 

Bobřík informatiky 
13. - 14. 11. 

2013 

5. A, B, C, 

7. C, 8. A, B 

141 

žáků 

Proběhlo národní kolo 6. ročníku soutěže Bobřík informatiky. Na naší škole řešili on-line test a 

soutěžili žáci ve třech kategoriích. V kategorii Kadet se úspěšnými řešiteli stali Filip Krsek, Filip 

Krejčí a Martin Franta. V kategorii Benjamin to jsou Adéla Syřínková, Vojtěch Častorál, Ondřej 

Kuhajda. V kategorii Mini soutěžilo nejvíce žáků a více než 120 bodů ze 192 získali Tomáš Vyleta, 

Veronika Hnízdilová, Ondřej Ježek, Pavel Kozler, Tomáš Veselý, Natálie Votípková, Hana 

Šebková, Jiří Sedláček, Michaela Vodičková, Berenika Hlaváčková, Tereza Šťastná a Daniel 

Vodička 
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Florbal 
říjen-listopad 

2013 
6. - 9. ročník 50 žáků 

Obvodní a okresní kola pořádaná naší školou v kategogiích 6. - 7. roč a 8. - 9. roč. hoši i dívky. 

Všechna družstva prokázala kvalitu a vždy dokázala postoupit z prvního či druhého místa. Největší 

úspěch zaznamenalo družstvo dívek III.kat, které obsadilo druhé místo v městském kole. 

Okresní kolo ve šplhu na tyči 18. 11. 2013 6. - 9. ročník 10 žáků 

 Stejně jako v loňském roce se naše škola zúčastnila okresního kola ve šplhu na tyči na 22. ZŠ. 

Naši žáci se opět neztratili a odnesli si několik medajlí za umístění mezi prvními třemi. 

Přírodovědný Klokan 20. 11. 2013 8, 9. roč. 20 žáků 

Školního kola přírodovědného Klokana se zúčastnilo 20 žáků z 8. a 9. ročníků. Prověřili si 

vědomosti z přírodovědných předmětů. Nejlepšími úspěšnými řešiteli se stali J.Studnička a 

L.Porazil z 9.A. Vítězové obdrží pochvalu do ŽK. 

Pověsti a zvěsti plzeňské 21. 11. 2013 3. A,B,C,D 90 žáků 

V koncertním sále naší školy třetí třídy navštívily představení divadla manželů Kubištových. 

Toto představení korespondovalo s učivem prvouky, kde jsme se učili o městě Plzni. Děti shlédly  

několik pověstí z Plzně a dozvěděly se o zavedení knihtisku v Plzni. Představení bylo poučné a 

vtipné. 

O rytíři Wyndovi a zakleté Markétce 21. 11. 2013 3.E 18 žáků 

Představení divadla Alfa. Pověst o rytíři Wyndovi, Markétce, velké lásce a přátelství. 

Představení plné čar a kouzel, poutavého děje a nádherných kulis. 

Exkurze do třídírny odpadu - Černošín 19. 11. 2013 9. B, 9.C 40 žáků 

Žáci 9.B,C navštívili EKODEPON Černošín v rámci exkurze do třídírny odpadu. Informace a 

poznatky budou použity a zpracovány v hodinách chemie na téma Plasty. 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. 

Astronomická olympiáda - školní kolo 26. 11. 2013 6. - 9. ročník 48 žáků 

Žáci plnili zajímavé úkoly z oblasti astronomie. K řešení mohli používat kromě svých znalostí i 

encyklopedie a internet. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Kategorie GH byla určena pro žáky 6. a 

7. ročníků. Nejlepší řešitelkou se stala Klára Dvořáková ze 7. A, kterou následovali Olga Datii (7. 

A) a Vojtěch Kotrč (7. B). Kategorii EF řešili žáci 8. a 9. ročníků. 1. místo získala Leontýna 

Matěchová z 8. C, na dalších  se umístili Barbora Vobořilová (8. C), Michal Janečka a Aron 

Pangrác (oba z 9. B). 

Jarmark pětadvacítky 25. 11. 2013 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.  
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O právech dítěte 27. 11. 2013 
8. a 9. 

ročník 

140 

žáků 

Úvodní pohádková scénka "Cena za vůni" představila žákům situaci právního sporu, který se 

vyřešil. Moderátor spolu s pracovnicí sociálního odboru MMP a policisty seznámil žáky s 

problematikou práv dítěte v minulosti, současnosti i budoucnosti a s Deklarací o právech dítěte 

schválené OSN. Následovala diskuse, žáci kladli konkrétní otázky a odborníci jim objasňovali 

možnosti řešení. 

Perspektiva technického a odborného 

vzdělávání 
3. 12. 2013 9. ročníky 60 žáků 

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

praktických ukázek ze života školy, prospektů atd. 

Co se všechno může stát, když vaše dítě 

pije 
9. - 13. 12. 2013 7. A,B,D 70 žáků 

Žáci se seznámili se škodlivými účinky alkoholu a s důsledky jeho požívání pro jejich další 

život. 

Olympiáda v Čj 10. 12. 2013 9. ročník 12 žáků 

Školní kolo proběhlo 10. 12. za účasti 12 žáků 9. ročníků. Do okresního kola postupují žákyně 

Bohuslava Hurtová (9. C) a Michaela Soukupová ( 9. B ). 

Exkurze do třídírny odpadu - Černošín 2. 12. 2013 6. A, 9. A 45 žáků 

Žáci 6. A, 9. A 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. 

Badmintonový turnaj "O pohár ředitele 

školy" 
11. 12. 2013 

6. C, 7. C, 8. 

C, 9. C 
50 žáků 

Ve středu 11. 12. proběhl v obou tělocvičnách naší školy každoroční turnaj "O pohár ředitele 

školy" v badmintonu. Zúčastnili se ho všichni žáci II. stupně ze sportovních tříd, zaměřeni na 

badminton. Hrály se dvouhry a čtyřhry ve čtyřech kategoriích. Pohár za 1. místo ve dvouhře 

vybojovali Jan Viktora ze 7. C,  Jan Tupý z 9.C, Eliška Zemková ze 6.C a Adéla Raitmayerová z 

9.C. Putovní pohár si pak odnesly všechny dvojice, které se umístily na 1. místě ve své kategorii. 

Geografická exkurze do Prahy 12. 12. 2013 7. C 26 žáků 

Do předvánoční Prahy vyrazili žáci 7. C. Na exkurzi se připravovali již v hodinách zeměpisu a v 

literární výchově. V Praze navštívili Betlémskou kapli a Muzeum Karla Zemana. Doplňovali 

slepou mapu historického centra Prahy, pracovali s cizími pojmy, učili se formulovat otázky pro 

své spolužáky, vybírali zajímavosti. V době počítačové animace žáky zaujala triková tvorba Karla 

Zemana, prošli se jeho filmovými scénami a ateliéry. Vyplněné pracovní listy odevzdali žáci při 

odjezdu z Prahy.  
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Láska, sex a manželství 18. 12. 2013 8. - 9. ročník 
150 

žáků 

Celé téma bylo navozeno příběhem námluv Lišky Bystroušky a Lišáka Zlatohřbítka ze slavného 

příběhu Rudolfa Těsnohlídka a scénkou s příklady jednání rodičů s novorozencem a jeho 

přezdívkami genitálních partií. Byla také pozvána lékařka z poradny pro manželství, rodinu a 

mezilidské vztahy, která odpovídala na přímé dotazy i na otázky, které žáci zapsali anonymně na 

lístky před začátkem pořadu. 

Pohádka o Vánocích 18. 12. 2013 2. roč. 
145 

žáků 

V předvánočním čase shlédly děti představení, které pojednávalo o narození Ježíška.Celý příběh 

byl zpestřen vánočními koledami, které si děti rády zazpívaly s účinkujícími.Některé děti měly 

možnost si s herci zahrát na jevišti. 

Lyžařský zájezd 
15. - 20. 12. 

2013 
7. - 9. ročník 20 žáků 

Výběrový lyžařský kurz do rakouských Dolomit. Čtyřdenní lyžování ve třech různých 

střediscích. Počasí i sněhové podmínky byly ideální.  

Vánoční MassterClass v aerobiku 
20. a 21. 12. 

2013 
1. - 9. ročník 

895 

žáků 

Jako každoročně se před vánocemi uskutečnil MastersClass v aerobiku, o přestávkách mezi 

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

soutěže. 

Honza Nebojsa 16. 1. 2014 2.-3.roč. 
250 

žáků 

Divadélko KUBA předvedlo pro naše žáky velmi hezkou pohádku o tom, jak se děti nemají bát 

strašidel, zvuků v přírodě, ale bát se musíme bát o své nejbližší, o zdraví apod. Velmi vtipná 

pohádka, dětem ze 2. a 3. ročníků se moc líbíla 

Není drak jako drak 17. 1. 2014 1. roč. 
134 

žáků 

Divadélko Kuba zahrálo pro naše děti 3 pohádky. Ve všech byl hlavní hrdinou drak. Jednou 

papírový, podruhé hodný, potřetí zamilovaný do princezny, která se proměnila v dračí slečnu. 

Přestavení bylo originálně vymyšlené, výborně zahrané. Pohádky se moc líbily, děti si mohly po 

přestavení prohlédnout i loutky. 

Konverzační soutěž v AJ 22. ledna 2014 6. - 9. ročník 16 žáků 

Konverzační soutěže z anglického jazyka se zúčastnili žáci 2. stupně. Pro velký zájem byla 

rozdělena do dvou částí. První části se zúčastnili žáci 6. a 7. tříd, druhé části se zúčastnili žáci 8. a 

9. tříd. Do okresního kola postoupil Mario Nuc z 9. ročníku. 

Chemická olympiáda 
říjen 2013 - 

leden 2014 
9. ročník 6 žáků 

V letošním školním roce se konal 50. ročník chemické olympiády kategorie D. Chemická 

olympiáda je předmětová soutěž z chemie, která si klade za cíl podporovat a rozvíjet talentované 

žáky. Formou zájmové činnosti napomáhá vyvolávat hlubší zájem o chemii a vést žáky k 

samostatné práci. Teoretické části školního kola, která probíhala od října do ledna, se zúčastnilo 6 

žáků z 9. ročníků. 
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Pythagoriáda - školní kolo 28. 1. 2014 5. - 8. ročník 48 žáků 

Školního kola se zúčastnilo: 14 žáků 5. ročníků – úspěšní řešitelé: Veselý Tomáš 11 bodů, 

Vodičková Michaela a Vodička Jan 10 bodů, Kremláček Vladimír a Tonarová Hana 9 bodů; 10 

žáků 6. ročníků; 13 žáků 7. ročníků; 11 žáků 8. ročníků. V ostatních ročnících nebyli žádní úspěšní 

řešitelé. 

Muzikál "Taneční škola" 27. 1. 2014 6. - 9. ročník 
160 

žáků 

Muzikál "Taneční škola" za námi přijel přímo do školy a zúčastnili se ho žáci 2. stupně, kteří 

projevili zájem. Nakonec se jich v koncertním sále sešlo 170 a muzikál se líbil. Představili se v 

něm mladí umělci, děj se dotýkal problémů dospívajících a zajímavá byla i hudba J.Tarantíka. 

Krajské finále technických dovedností 5. 2. 2014 9. ročník 4 žáci 

Žáci devátého ročníku, kteří se probojovali do krajského finále technických dovedností, usilovali 

o vítězství na SOU elektrotechnická Plzeň. Soutěže se účastnil Jakub Lodr, Pavel Nový, Adam 

Ženíšek a Michal Nováček. Hoši měli za úkol sestavit v časovém limitu dva elektrické obvody dle 

zadání a vypracovat test o čtyřiceti otázkách z oblasti fyziky. Tým Ženíšek-Nováček se umístili na 

9. místě ze sedmnácti týmů. 

Recitační soutěž 10. 2. 2014 2 .- 9. ročník 69 žáků 

V pondělí 10. února proběhlo na naší škole obvodní kolo recitační soutěže za účasti ostatních 

škol slovanského obvodu. Soutěžilo se v poezii i v próze ve čtyřech věkových kategoriích. Žáci 3. 

a 4. kategorie měli připravené 2 náročné texty. Někteří soutěžící předvedli velmi zajímavé a 

obtížné výkony, za které jim patří obdiv. Z naší školy do okresního kola recitační soutěže, které se 

uskuteční 22.3. 2014 ve SVČ v Pallově ulici, postoupila z velké konkurence v 1. kategorii žákyně 

třídy 3. D Andrea Šedivcová a ve 3. kategorii žákyně třídy 6. A Kristýna Karlíková. Gratulujeme. 

Veselá čeština 14. 2. 2014 4.roč. 
109 

žáků 

Zábavnou formou se děti seznámily s nářečími v některých krajích ČR a vyzkoušely si různé 

druhy komunikace. 

Maškarní bál 28. 2. 2014 1. - 9. ročník 
890 

žáků 

V pátek 28. února proběhl v tělocvičně školy tradiční maškarní bál. Hudba zněla školou celé 

dopoledne. Děti prvního stupně se vždy promění v úžasné pohádkové bytosti. Tančili spolu 

čarodějové a Červené karkulky, princové a fotbalistky, pejskové a kočičky se obdivovali strašidlům 

a netvorům. Létající Čestmír a včelka Mája provázeli promenádu kouzelných postav z pohádek i 

filmů. Čokoládové dorty čekaly na žáky 2. stupně. Byly vyhlášeny nejkrásnější masky jednotlivců i 

oceněny třídy s největším počtem masek. Všechny děti byly odměněny drobnou sladkostí. 

Zimní soustředění sportovních tříd a 

lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník 

leden - březen 

2014 
3. - 9. ročník 

160 

žáků 

Letošní lyžařské kurzy proběhly dle harmonogramu, avšak sněhové podmínky nebyly letos 

příznivé. Nepřály zejména běžkařům. Proto kurz 6. C byl spíše turistický, stejně tomu bylo tak v 

případě 9. C, kdy sníh nebyl vůbec.  
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Planerátium - Techmánie 
únor - březen 

2014 
3. - 5. ročník 

280 

žáků 

Děti si v nově otevřeném planetáriu prohlédly i vyzkoušely exponáty v interaktivní expozici 

Vesmír a shlédly některý z nabízených populárně vzdělávacích filmů. 

Bruslení žáků únor - březen 2014 1. - 9. ročník 
895 

žáků 

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

učitelé, vychovatelky ŠD, ochotní rodiče i starší spolužáci. 

O císaři Karlu IV.  19. března 2014 4. - 9. ročník 
520 

žáků 

Pořad vtipnou a nenásilnou formou přiblížil žákům 4. - 9. tříd život a dílo nejvýznamnějšího 

českého krále, císaře Svaté říše římské, Karla IV. Děti se také seznámily s dobovými řemesly, 

způsoby, módou a každodenní realitou. Projekt jako jediný ve svém oboru získal záštitu České 

komise pro UNESCO. 

Matematická olympiáda  
září - duben 

2014 
5. - 9. ročník 7 žáků 

Školního kola matematické olympiády se letos zúčastnilo 7 žáků. Michaela Soukupová z 9. B 

postoupila do okresního kola, kde se umístila na 34. - 38. místě ve velké konkurenci s žáky 

gymnázií. Dále do okresního kola postoupil Oldřich Neumann ze 6. B, kde se umístil na 55 - 65. 

místě a Natálie Maxová ze 7. B, která obsadila 27. - 32. místo. 

Astronomická olympiáda - krajské kolo 
leden - březen 

2014 
6. - 9. ročník 9 žáků 

Krajského kola Astronomické olympiády se zúčastnilo 9 žáků naší školy, kteří postoupili ze 

školního kola. Řešili zajímavé úkoly z oblasti astronomie, v rámci úkolů také pozorovali oblohu, 

svá pozorování si pečlivě zaznamenávali. V kategorii EF pro 8. a 9. ročníky se Leontýna 

Matěchová z 8. C umístila na 6. místě. V nižší kategorii pro 6. a 7. ročníky obsadila Klára 

Dvořáková ze 7. A na překrásné 2. místo a Tomáš Rada ze 6. C 5. místo. 

Matematický klokan 21. 3. 2014 2. - 9. ročník 
678 

žáků 

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

Cvrček (2. a 3. ročník) zvítězil Jan Tichý ze 3. D, který získal 82 bodů z 90 možných. V kategorii 

Klokánek (4. a 5. ročník) byli nejlepší Kateřina Bočková (4. D) a Daniel Vodička (5. C), kteří 

získali plný počet bodů (120). Kateřina i Daniel se tímto umístili na 1. místě i v celostátním 

měřítku. V kategorii Benjamin se na prvním místě umístil Vojtěch Bajer ze 7. A se 70 body ze 120. 

V nejstarší kategorii pro ZŠ (Kadet - 8. a 9. ročník) získal nejvíce bodů Marek Zámečník z 8. A, 

získal 68 bodů ze 120 možných. 

Vybíjená březen - duben 4. - 5. třída 24 žáků 

Jako každoročně probíhal turnaj ve vybíjené pro žáky 4. - 5. tříd. Chlapci vybojovali ve velké 

konkurenci na 22. ZŠ 5. místo a stejně se umístila i děvčata, když jejich turnaj pořádala naše škola. 

Basketbal - dívky 26. 3. 2014 6,7,8.tř 8 žáků 

Naše žákyně bojovaly o postup do krajského kola v basketbalu na 10 ZŠ. V konkurenci pouze 

čtyř škol nakonec zvítězily a zaslouženě postoupily. Gratulujeme! 
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Prevence plánovaného těhotenství 1. - 10. 4. 2014 9. ročník 60 žáků 

Přednáška pro žáky devátých tříd byla zaměřena na plánované rodičovství, metody a formy 

antikoncepce a spolehlivosti použití jednotlivých metod. Na přednášku navazovala diskuse, kde si 

žáci osvojili formou otázek základy sex.výchovy. 

Biologická olympiáda 8. 4. 2014 7. - 9. roč. 38 dětí 

Biologické olympiády se zúčastnilo 38 dětí, které soutěžily ve dvou kategoriích. V kategorii D 

pro 7. roč.vyhrála B. Levá ze 7. B a v kategorii D pro 8.a 9.roč.se vítězi stali žáci 8.roč. Vilímcová, 

Branková, Gladič a Kloučková. Žáci si prověřili, jaké vědomosti mají v oblasti životního prostředí 

Vítězové v obou kategoriích dostali pochvaly do ŽK a drobné odměny. 

Talent pětadvacítky 8. 4. 2014 1. - 9. ročník 
400 

žáků 

V úterý 8. 4. proběhlo v koncertním sále letošní finále Talentu pětadvacítky. V dvouhodinovém 

pestrém programu diváci zhlédli 21 soutěžních vystoupení. Mimo soutěž všechny potěšila svým 

zpěvem Viktorie F.Talentem pro rok 2014 se stali:  Kateřina Lišková z 2. A, Štěpánka Tomíčková 

ze 4. B, Hynek Mošna z 5.C, Liana Zídková a Veronika Švejdová z 9.C. Všem  blahopřejeme! 

Besedy s policií 7. - 10. 4. 2014 1. ročník 
132 

žáků 

Žáci prvních ročníků se zúčastnili besedy s policií na téma "Pes, přítel a pomocník člověka". 

Děti se pomocí názorných pomůcek naučili např., jak zacházet se psem, co pes potřebuje, jak se 

chovat v případě napadení volně pobíhajícím psem,…Všem žáků se beseda moc líbila.  

Vystoupení pěveckého sboru 9. 4. 2014 
3. -  5. 

ročník 
70 žáků 

Žáci 3. - 5. ročníků navštěvující pěvecký sbor "Rolnička" se zúčastnili krajské přehlídky 

pěveckých sborů v Rokycanech. Poprvé si děti poměřily síly s dětmi ze základních uměleckých 

škol a základních škol s rozšířenou hudební výchovou. Našim "Rolničkám" se podařilo vybojovat 

bronzové pásmo. Gratulujeme! 

Coca cola cup - fotbal 9. 4. 2014 
8. - 9. roč. 

dívky 
15 žáků 

Fotbalový turnaj pod záštitou firmy Coca Cola. Městské kolo se konalo na hřišti 20. ZŠ v Plzni. 

Naše družstvo děvčat skončilo na krásném, i když nepostupovém, druhém místě. 

McDonald´s Cup - fotbal duben 2014 1. - 5. třídy 24 žáků 

V dubnu proběhla okrsková kola ve fotbalu pro žáky 1. stupně. Naši malí reprezentanti z 1. - 3. 

tříd obsadili ve velké konkurenci 3. místo a hoši ze 4. - 5. tříd s přehledem zvítězili a postoupili do 

okresního kola, kde jim jen těsně uniklo finále a postup do krajského kola. 

Život kolem nás 11. 4. 2014 6. - 9. ročník 
300 

žáků 

Úkolem soutěže bylo potvrdit úkol zeměpisu a přírodopisu v životě člověka.  

Soutěž proběhla ve třech věkových kategoriích. Úkolem soutěžících bylo připravit krátké zajímavé 

prezentace, které předvedli v koncertním sále školy.  Hodnoceno bylo několik aspektů: originalita 

tématu, kvalita vlastní prezentace, mluvený projev, dodržení časového limitu. Porota byla 

sestavena z několika žáků a učitelů daných ročníků. O soutěž byl mezi žáky velký zájem. 
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And1 cup basketbal duben 2014 6. - 8. ročník 13 žáků 

Chlapci se probojovali do krajského kola basketbalu v Domažlicích, kde se umístili na 5. místě. 

Děvčata byla úspěšnější, na krajském kole v Kožlanech vybojovala 2. místo. 

Exkurze na výstavu Tim Burton 29. 4. 2014 9. ročník 25 žáků 

Žáci 9. ročníků navštívili výstavu Tima Burtona v Praze. Expozice výtvarných děl byla velice 

zajímavá, zahrnovala výtvarná díla větších rozměrů i skicy k filmům, sochy, postavy a předměty z 

filmů. Ve škole pak zpracovávali pracovní listy na téma výstavy. 

Soutěž v přeskoku přes švihadlo 30. 4. 2014 1. - 9. ročník 
890 

žáků 

Také v letošním roce proběhla celoškolská soutěž v přeskoku přes švihadlo. Každou třídu 

reprezentoval jeden vybraný žák, který musel 30 vteřin skákat snožmo přes švihadlo. Ten nejlepší z 

každého ročníku vybojoval pro svoji třídu velký dort. 

Beseda s válečnými veterány 5. 5. 2014 9. ročník 25 žáků 

Dne 5. května 2014 se konala beseda plzeňských studentů s veterány 2. světové války v KD 

Peklo, která byla připravena v rámci „Slavností svobody 2014“. Za naši školu se této akce zúčastnil 

výběr žáků z 9. ročníků. Tato beseda byla zorganizována vůbec poprvé v historii Slavností 

svobody. Ze strany veteránů se zúčastnilo akce pět amerických a pět belgických vojáků či jejich 

příbuzných. Mezi hosty nechyběl vnuk generála G. Pattona. Žáci vyslechli osobní zážitky vojáků z 

osvobozování Plzně. 

Projektové dny "Jdeme si pro zdraví - 

naučné stezky a procházky v Plzni a okolí" 
6. - 7. 5. 2014 1. - 9. ročník 

880 

žáků 

Projektové dny "Jdeme si pro zdraví - naučné stezky a procházky v Plzni a okolí" proběhl ve 

dvou dnech. První den se žáci vypravili na turistické vycházky, vybrali si zajímavou trasu naučné 

stezky a celý den strávili v přírodě. Druhý den žáci zpracovávali materiál a informace, které si 

zjistili a připravili. Cílem projektu bylo poznání vlastního rodného města. 

Letní soustředění 7. C 26. - 30. 5. 2014 7. C 26 žáků 

Třída 7. C vyrazila letos na cyklistické soustředění do Melchiorovy Huti. Bohužel počasí jí přálo 

jen první den, takže cestou tam najeli 50 km, ale v dalších dnech musel probíhat náhradní program. 

Cestou zpět, konečně zase na kolech, už jen lehce mrholilo. 

Školy v přírodě 
duben - červen 

2014 
1. - 5. ročník 

500 

žáků 

Žáci 1. stupně absolvovali pětidenní ozdravné pobyty v různých oblastech Plzeňského kraje. I 

když počasí nebylo vždy příznivé, poznali nová místa a nachodili mnoho kilometrů. Prohloubili si 

poznatky z oblasti prvouky, přírodovědy a vlastivědy, zdokonalili se ve sportovních disciplínách, 

domů si přivezli i vlastnoručně vytvořené výrobky. 

Výroba svíček únor - květen 2. - 5. r. 
cca 200 

žáků 

Děti si ve svíčkárně v Liticích vyzkoušely zdobit a odlévat svíčky a plnit sáčky koupelovou solí. 

Také se dozvěděly, jak se vlastně svíčky vyrábí. 
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Pythagoriáda - okresní kolo 23. 5. 2014 5. ročník  2 žáci 

Okresního kola se zúčastnili 2 žáci z 5. B, kteří naši školu vzorně reprezentovali. Vladimír 

Kremláček, který obsadil 6. místo, získal 13 bodů z 15. Hana Tonarová vybojovala 7. místo s 12 

body z 15 možných. 

Atletický čtyřboj 5. 5. 2014 6. 7.tř 12 žáků 

Naši žáci se zúčastnili atletických závodů, pětičlenná družstva chlapců a dívek vybojovala 

přední místa - chlapci 5. místo a dívky 3. místo 

Technické a přírodovědné vzdělávání v 

Plzeňském kraji 

březen 2014 - 

červen 2015 
8. ročník 40 žáků 

Cílem projektu je rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních 

školách v Plzeňském kraji. Žáci naší školy mají možnost vyzkoušet si v učebnách VOŠ a SPŠE 

Plzeň praktická cvičení a měření z fyziky, chemie a biologie. 

Návštěva knihovny 13. - 14. 5. 2014 6.B,C 60 žáků 

13. a 14. května 2014 navštívili žáci 6. B a 6. C Knihovnu města Plzně v ulici B. Smetany. 

Seznámili se s historií i se současným provozem knihovny, mohli si prohlédnout i některé zajímavé 

či dokonce unikátní výtisky, projít si jednotlivá oddělení a vybrat si z nabídky vyřazených knih 

nějakou pro sebě - akce pro ně byla zajímavá. 

Sochy 2014 16. 5. 2014   10 žáků 

Kulturně - sportovní akce, která se konala ve Chvojkových lomech. Cílem akce bylo propojení 

kultury a sportu. Ruzné neziskové organizace se mohli prezentovat a do své činnosti zapojit i 

veřejnost. Naše škola se prezentovala formou sportovních stanovišť - basketbal, badminton, golf a 

florbal. 

Atletický čtyřboj 21. 5. 2014 8. a 9.tř 6 žáků 

Naši žáci se zúčastnili pouze v kategorii chlapců a získali skvělé 3. místo. 

Exkurze do Prahy - Židovské město 26. 5. 2014 7. A 25 žáků 

V rámci českého jazyka se žáci zúčastnili prohlídky židovského města. Zhlédli Klausovu 

synagogu, Pinkasovu, Španělskou a Staronovou synagogu, židovský hřbitov. Žáci vyplňovali 

pracovní listy, za které dostávali známky počítané do českého jazyka. 

Orientační běh 27. 5. 2014   10 žáků 

Naši žáci se účastnili na břehu Boleveckého rybníku okresního kola v orientačním běhu. V 

konkurenci deseti škol obsadili naši žáci skvělé 3. místo v kategorii družstev. 

Do Hrusic za kocourem Mikešem 20. 5. 2014 1. C a 2.E 50 žáků 

 Třídy se zaměřením na výtvarnou výchovu - 1. C a 2. E se zúčastnily školního výletu do rodiště 

Josefa Lady, malebné vesničky Hrusice. Děti navštívily památky Josefa a Aleny Ladových, prošly 

se Hrusicemi kolem rodného domku J. Lady. V rámci celodenního výletu byl pro žáky připraven 

bohatý program. 

Švihov 28. 5. 2014 2. C a 2. F 45 žáků 

Žáci 2. C a 2.F se zúčastnili výletu na vodní hrad Švihov. Kromě prohlídky hradu plnily děti 

zajímavé úkoly, shlédly divadelní představení a seznámily se s dobovými hudebními nástroji. Výlet 

se všem moc líbil. 
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Historická procházka v Plzni 2. 6. 2014 8. A 29 žáků 

Děti z 8. A se zúčastnily architektonické procházky v centru Plzně, na které poznaly 

nejvýznamnější památky - od gotiky po baroko, které je v rodném městě obklopují. Žáci vyplňovali 

pracovní listy a plnili různé zajímavé úkoly. Po vyhodnocení akce byli ti nejlepší oceněni 

drobnými dárky. 

Exkurze do Chebu 3. 6. 2014 7. B 20 žáků 

Na školní výlet se 7.B vydala do historického města Chebu. Prohlédli jsme si centrum města 

zvaný Špalíček, navštívili expozici o Valdštejnovi v městském muzeu a také středověký hrad se 

dětem velmi líbil. 

Ručičky kraje 3. 6. 2014 8. ročník 19 žáků 

Celokrajské setkání partnerských škol, které se konalo na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského 

kraje. Jednotlivé obory formou expozic prezentovaly produkty, které vytvořili v rámci 

projektových volnočasových aktivit žáci SŠ i spolupracujících ZŠ. 

Den dětí s ROP Jihozápad 6. 6. 2014 5. ročník 75 žáků 

V Techmánii Science Center byl pro děti připraven bohatý zábavný a vzdělávací program 

doplněný o interaktivní exponáty. Akce byla pořádána Úřadem Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihozápad ve spolupráci s plzeňskou Techmánií. 

Letní soustředění 6. C 2. - 6. 6.  2014 6. C 25 žáků 

Letní soustředění probíhalo v Konstantinových Lázních v kempu La Rocca. Žáci poznali okolí 

celého regionu a najeli přes 250 km. Součástí soustředění byl i rozvoj fyzické zdatnosti a 

všestrannosti formou soutěží a her - turnaj v přehazované, turnaj v kopané, střelba, orientační běh 

aj. Na závěr při hodnocení kurzu byli nejlepší žáci odměněni. 

Exkurze do ZOO Praha 10. 6. 2014 
8. A, 8. C,  

9. C 
33 žáků 

Děti z 8. A, 8.C a 9.C se v Praze svezly parníkem po Vltavě, prohlédly úžasný barokní zámek v 

Tróji, kde obdivovaly sochařskou výzdobu a jedinečný francouzský park s buxusovou, tisovou a 

habrovou výsadbou, posléze se po historii zaměřily na přírodopis - měly možnost zblízka zhlédnout 

zvířata všech druhů a poddruhů v pražské ZOO. 

Exkurze do Mariánských Lázní 12. 6. 2014 6. A, 6. B 50 žáků 

Žáci ze 6. A a 6. B se letos vydali na výlet do Mariánských Lázní. Po procházce lesoparkem si 

prohlédli miniatury v parku Boheminium. Prošli se po kolonádě, zhlédli Zpívající fontánu a 

zakoupili si lázeňské oplatky. 

Exkurze do Mariánských Lázní 17. 6. 2014 7. D 12 žáků 

Žáci ze 7. D si v Mariánských Lázních prohlédli miniatury v parku Boheminium a navštívili 

přírodní park u Prelátova pramene. 
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Zeměpisná exkurze do Prahy 18. 6. 2014 7. C 27 žáků 

Exkurze byla zaměřena na literární výchovu, zeměpis a dějepis. Žáci zpracovávali ve škole 

pracovní listy a seznamovali se s významnými osobnostmi, které jsou pochovány na 

Vyšehradském hřbitově. Ověřili si poznatky o Karlově mostě a Nerudově ulici a navštívili 

Muzeum čokolády v Celetné ulici.  

Dny otevřených dveří v DDD  26. 6. 2014 6. B, 7. D 
cca 45 

žáků 

26. 6. 2014 se zúčastnili žáci ze 6. B a 7. D Dne otevřených dveří v Domu digitálních dovedností v 

Plzni. 

Zde si mohli vyzkoušet 3D modelování na PC, programovat roboty. Zjistili, jak vypadá zvuk. 

Podívali se na strukturu vlasu i jejich oblečení pod mikroskopem. Vyzkoušeli si práci na iMacu. Na 

chvilku se mohli stát i fotografy nebo modelkami ve fotoateliéru. 

Vodácký výcvik červen 2014 
6. C 7. C 8. C 

 9. C 
98 žáků 

Během června probíhaly vodácké kurzy sportovních tříd - jednodenní plavba v úseku Dolanský 

most - Planá. 

Den Slovan 20. 6. 2014 
2. E,F, 3. 

C,D 
95 žáků 

Třídy se zúčastnily Dne Slovan ve Chvojkových lomech, pro děti byl připraven program s 

pohádkami, soutěžní dráhou, s pohádkovými rébusy i hradem se skluzavkou. 

Zachraňte život s Kryštůfkem 24. 6. 2014 5. r. 80 žáků 

Cílem projektu "Kryštůfek záchranář dětem " je potěšit dětské pacienty, kteří se ocitnou v péči 

záchranářů. Naši páťáci se s touto plyšovou postavičkou seznámili s tím, jak komunikovat se 

záchranáři, jak provést resuscitaci nebo jak jinak pomoci při záchraně života. 

Exkurze do planetária v Rokycanech a 

vodního hamru  
18. 6. 2014 4.C,D 37 žáků 

Exkurze byla zaměřena vlastivědně a historicky.  

ZOO Plzeň 26. 6. 2014 3. C, D 40 žáků 

Na závěr školního roku jsme navštívili ještě jednou zvířata, o kterých jsme se učili v Prvouce. 

Žáci si oveřili své vědomosti. 

Výtvarné soutěže červen 2014 2.D 26 žáků 

Během měsíce června reprezentovali žáci 2. D naši školu krásnými obrázky ve výtvarných 

soutěžích "Plzeň v pověstech" a "Plzeň pod hvězdami". 
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7.3 Partnerství se školami v tuzemsku 

 

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

 

 

7.4 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 2014) 

- účast žáků ze ZŠ v Lendavě na mezinárodním turnaji na 25. ZŠ v Plzni (září 2013) 

- vzájemná hospitace učitelů na školách v Plzni a Lendavě (září 2013 a duben 2014) 

 

 

7.5 Zapojení do projektů 

 

7.5.1 V rámci akce Plzeň EHMK 2015 

 

Všechny akce konané v rámci projektu Plzeň EHMK 2015 jsou prezentovány s fotogaleriemi 

na webových stránkách školy a při vlastní akci logem EHMK 2015. 

  

Divadlo pro všechny – akce ŠD 

29. 1. 2014 proběhla v prostorách školní družiny a v koncertním sále interaktivní akce ŠD 

s tvůrčími dílnami a přiblížením divadla dětem i jejich rodičům.  

 

Recitační soutěž 

V pondělí 10. února proběhlo na naší škole obvodní kolo recitační soutěže za účasti ostatních 

škol slovanského obvodu. Soutěžilo se v poezii i v próze ve čtyřech věkových kategoriích. 

Žáci 3. a 4. kategorie měli připravené 2 náročné texty. Někteří soutěžící předvedli velmi 

zajímavé a obtížné výkony, za které jim patří obdiv. Z naší školy do okresního kola recitační 

soutěže, které se uskuteční 22. 3. 2014 ve SVČ v Pallově ulici, postoupila z velké konkurence 

v 1. kategorii žákyně třídy 3. D Andrea Šedivcová a ve 3. kategorii žákyně třídy 6. A Kristýna 

Karlíková.  

 

Pohádkové odpoledne 17. 2. 2014 

Žáci divadelního a loutkového kroužku zahráli spolužákům a rodičům pohádky „O perníkové 

chaloupce“ (žáci z divadelního souboru DIVIDLO Moniky Moravcové) a „Jak si princezna 

vybírala ženicha“ (žáci z loutkového a maňáskového divadla Heleny Sladké a Báry Mrázové). 

 

Pohádkové odpoledne 24. 2. 2014 

Žáci divadelních loutkových souborů  V. Mauleové aj. Klečkové odehráli krásné loutkové 

pohádky "Bylo jednou jedno čuně a "Kašpárek a zelená příšera. Přišli rodiče a přátelé divadla.  

 

Talent pětadvacítky 

V úterý 8. 4. proběhlo v koncertním sále letošní finále Talentu pětadvacítky. 

Ve dvouhodinovém pestrém programu diváci zhlédli 21 soutěžních vystoupení. Mimo soutěž 

všechny potěšila svým zpěvem Viktorie Frühaufová. Talentem pro rok 2014 se stali:  Kateřina 

Lišková z 2. A, Štěpánka Tomíčková ze 4. B, Hynek Mošna z 5.C, Liana Zídková a Veronika 

Švejdová z 9.C.  

 

 



 26 

7.5.2 Ostatní (např. Post Bellum 

 

Post Bellum – Příběhy 20. století 

Jeden žák 25. ZŠ se zúčastnil za pomoci vyučujícího dějepisu soutěže Příběhy 20. století. 

Vytvořil prezentaci s fotkami a vyprávěním. Popsal příběh pamětnice 2. světové války se 

zážitky z dětství a je zde i zvuková nahrávka rozhovoru. Objevuje se tu i židovská tématika. 

 

Noc s Andersenem 

Mezinárodní den dětské knihy, který symbolicky připadá na 2. duben, den výročí narození 

dánského spisovatele H. Ch. Andersena slavíme s knihovnou a školním klubem. Každý rok 

se někteří žáci sejdou ke společnému čtení pohádek, zpívání, hraní divadla a dalším aktivitám. 

25. ZŠ se tak již 4. rokem zapojuje do celostátního projektu knihoven. 

  

Hravý architekt 

Již druhým rokem je vždy jedna 4. třída zapojena do projektu Hravý architekt. Nejkrásnější 

dětské práce budou k vidění v období od 15. 9. do 12. 10. 2014 v samostatné expozici 

v rámci mezinárodního festivalu Architecture Week Praha 2014. Odměnou pro 

zúčastněné děti bude den strávený na Pražském hradě, kde je pro ně připraven bohatý 

program. Návštěva žáků na Pražském hradě proběhne 17. září 2014. 

 

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 (ze šaten ve 

směru k jídelně). Do sběrného boxu lze vhazovat veškerá elektrozařízení, která se do něj 

snadno vejdou.  
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7.6 Výchovné poradenství 

 

7.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 

 

Hodnocení plánu práce výchovného poradenství na 25. ZŠ za školní rok 2013/2014 

 

Úvod  

 

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 integrovanými žáky (se SPU a SPCH, atd.) 

 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.  

8. Poradenství žákům a rodičům při pokračování ve studiu. 

9. Další vzdělávání výchovného poradce. 

10. Podíl na řešení prospěchových a kázeňských problémů žáků. 

11. Podíl na autoevaluaci školy – dotazníkové šetření. 
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Práce s integrovanými žáky 

 

Ke konci školního roku bylo na škole vzděláváno podle IVP 96 žáků, z toho 44 žáků na   

1. stupni a 52 žáků na 2. stupni.  

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

poraden a na vlastní 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 (4. 11. 2013) 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 (20 SŠ). 

 

V rámci volby povolání probíhaly tyto akce: 
 

Besedy na Úřadu práce 

Žáci 9. ročníků se zúčastnili (18.9.2013 - 9.A 22 ž., 23.9.2013 - 9.B 21 ž.,  24.9.2013 - 9.C 17 

ž.) 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  
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Dny vědy a techniky 

Žáci 8. - 9. ročníků navštívili Dny vědy a techniky v Plzni, 13. 9. 2013. 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. 
 

Volba povolání - besedy: 

 besedy se zástupcem SOU stavební – 9. roč., 14. 1.2014 

 besedy se zástupcem SŠ Kralovice – 9. roč., 3. 12. 2013 

 besedy se zástupcem SŠ sportovní Plzeň - 9. roč., 22. 10. 2013 

 besedy se zástupcem SŠ Oselce – 9. roč., 20. 11. 2013 
 

Podpora technických oborů: 

25. ZŠ spolupracuje s VOŠ a SPŠE v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného 

vzdělávání v Plzeňském kraji. 40 žáků naší školy mělo možnost ve školním roce 2013/2014 si 

vyzkoušet v učebnách VOŠ a SPŠE Plzeň praktická cvičení a měření na tato témata: Fyzika 

v kuchyni, Těžiště a rovnováha, Podtlak, Tři skupenství a jejich změny, Co dokáže voda, Co 

dokáže vzduch, Tekutina v klidu a pohybu, Optické klamy a lidské oko, Tání kovů a pájení, 

Zpracování elektroodpadu, Měření pH - víte co pijete, Co dokáže kyslík, Redoxní reakce, 

Uhlovodíky, Kyselina octová a octany, Krev a krevní oběh v praxi, Laboratoř v kapse, 

Smartphone - fyzikální a další. Pro tento školní rok se přihlásilo 6 žáků naší školy na zájmový 

kroužek elektrotechniky, který probíhá od 12. března rovněž na VOŠ a SPŠE Plzeň. Zapojili 

se tři pedagogové z 25. ZŠ jako doprovod žáků. Návštěvy workshopů jsou pro ně velkou 

motivací a inspirací, seznámí se s novými postupy a poznatky, které mohou využít i při své 

výuce. 

25. základní škola je zapojena do projektu - „Podpora technických dovedností žáků 

Plzeňského kraje“, který realizuje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. Projekt 

je registrován pod číslem CZ.1.07/1.1.30/01.0032 a je spolufinancován Evropskou unií, 

Evropským sociálním fondem a Operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Hlavním cílem projektu je především zvýšení zájmu mladé generace o studium technicky 

zaměřených studijních a učebních oborů a celkové posílení prestiže řemeslných profesí.  

Klíčovými aktivitami jsou ukázkové dny na zapojených SŠ a SOU a soutěže technických 

dovedností. Akce: 

 Perspektiva technického a odborného vzdělávání - žáci měli možnost seznámit se s 

řadou středních škol v Plzeňském kraji formou prezentací, praktických ukázek ze 

života školy, prospektů atd. 3. 12. 2013, 9. roč. 

 Soutěž elektro stavebnice – 11. 3. 2014, SOU stavební, výběr žáků 9. roč. 

 

Výsledky přijímacího řízení na SŠ 

 

Z 9. ročníků vyšlo celkem 59 žáků, 59 jich bylo přijato na následující typy vzdělání: 

1.) Střední vzdělání s maturitní zkouškou – 56 žáků: 

  M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou – 39 žáků  

  K - čtyřletá gymnázia – 11 žáků 

  L - úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou – 6 žáků     

  N - vzdělání v konzervatoři – 0 žáků                                  
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2.) Střední vzdělání s výučním listem – 3 žáci (H) + 0 žáků (E - obory kategorie ,,E" 

jsou určeny hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním 

znevýhodněním) 

Z 5. ročníků bylo přijato 14 žáků (z 23) na osmiletá gymnázia 

Ze 7. ročníku bylo přijato 6 žáků (ze 7) na šestileté gymnázium  

Z 8. ročníků vyšel 0 žáků  

 

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), 14. 10. 2013 

 Porada výchovných poradců (ÚP), 15. 10. 2013 

 Jak pečovat o žáky mimořádně nadané (NIDV) – březen 2014, M. Sklenářová 

 Individuální výchovný program (NIDV) – 27. 5. 2014, A. Voska 

 Technické obory (konference – SOUE) – 3. 6. 2014, A. Voska 

 

Řešení výchovných problémů 

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

konaly výchovné komise – celkem 11. Spolupracovali jsme s odborníky PPP, SVP, sociálními 

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

látek, rasismem, atd. 

 

Podíl na autoevaluaci školy – dotazníkové šetření 

V  rámci autoevaluace školy zajistil pro tento školní rok výchovný poradce průběh 

dotazníkové šetření v oblastech: Dotazník - „demografický vývoj, zájem o školu“, Dotazník - 

„úroveň pedagogického procesu z pohledu vycházejících žáků“. Výsledky tohoto šetření – 

viz. Zpráva – shrnutí dotazníků 2013/2014. 

 

 

7.6.2 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 

 

 

7.6.3 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.  

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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7.7 Účast v soutěžích 
 

Badminton 
Žáci naší školy se zúčastnili jak v západočeské oblasti, tak i na republikové úrovni. 

 

Konečné republikové žebříčky kategorie U13, U15 a U17 - sezóna 2013/2014 

Dvouhra U13 U15 U17 

Vikotra Jan   4.   

Mráz Šimon   10.   

Častorál Vojtěch   67.   

Tupý Jan   112. 118. 

Žambůrek Tomáš     98. 

Viktorová Barbora 54.     

Havlová Natálie 123.     

Zemková Eliška 10. 124.   

Jägerová Kateřina   34.   

Ženíšek Dominik 67.     

 

Žebříčky krajských přeborů kat. U13, U15, U17 dvouhra: 

  U13 U15 U17 

Vikotra Jan   1.   

Mráz Šimon   2.   

Častorál Vojtěch   11.   

Tupý Jan   16. 12. 

Žambůrek Tomáš     118. 

Viktorová Barbora 7.     

Havlová Natálie 18.     

Zemková Eliška 3. 13.   

Jägerová 

Kateřina   4   

Ženíšek Dominik 6.     

Soutěž Název Soutěže 

Počet 

zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

regionální And 1Cup - dívky  9  x  

okresní Přespolní běh – III. k. hoši 12 x   

okresní Cocacola Cup hoši 15  x  

okresní And1Cup dívky - dívky 8 x   

okresní Basketbal hoši 13 x   

okresní McDonalds Cup II.kat 18   x 

okresní McDonalds Cup II.kat 8   x 

okresní Atletický 4-boj III.kat D 6   x 

okresní Atletický 4-boj IV.kat H 6   x 

okresní Orientační běh 10   x 

okresní Aquatlon dívky II.kat 3 x x x 

okresní Aquatlon dívky IV.kat 1 x   

okresní Aquatlon hoši III.kat 1   x 
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8 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

 

E – twinning ve školním roce 2013/ 2014 

     Naše škola se letos opět zúčastnila hned několika e-twinningových projektů a aktivit.  

        Již ve školním roce 2012/ 2013 se děti zapojily do projektu, jehož autorem je Aleksandra 

Kruzolek, Publiczne Gimnazjum im.kardynala Stefana Wyszynskiego, Zdzieszowice - My 

country in photos, v němž jsou dalšími přispěvateli žáci z Polska, Slovenska, Itálie, Litvy, 

Bulharska a Turecka.  Cílem je ukázat zajímavá místa v Evropě prostřednictvím fotografií a 

prezentací. Projekt byl oceněn certifikátem kvality. 

     Díky e-twinningovému portálu získala naše škola kontakt na děti a učitele  

ze ZŠ Mojzesovo – Černík, Slovenská republika.  

   V rámci cvičného projektu jsme si vzájemně vyměnili základní informace a prezentace 

 o škole. Na tuto spolupráci bychom rádi navázali i v dalším školním roce. 

     Projekt byl dne 18. března 2014 ohodnocen certifikátem. 

   Od podzimu 2013  se  spolu s Beatou Twardowskou, Szkola Podstawowa, Kielce podílíme 

na projektu Different countries, different customs. Jak název napovídá, děti zpracovávají 

projekty na téma národní zvyky, tradice, kuchyně, …. I tento projekt byl oceněn certifikátem 

kvality, a to 24. března 2014.  

  Momentálně byla navázána spolupráce s řeckou střední školou Eniaio Peiramatiko Lykeio  

v Athénách. Čeká se na potvrzení kooperace v projektu Cooking and Culture. 

     Velmi bychom stáli o přizvání k e-twinningové fotografické soutěži  portugalské Escola 

Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses, Marco de 

Canaveses  s názvem The beauty of my region, která by nám umožnila také prezentaci Plzně 

jako města kultury v roce 2015. 

 

 

 

javascript:navTo('dt.prof_institution',20067)
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9 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů  

 

Nadační fond Veolia - minigrant: projekt „Cesta fyzikou“   20 000 Kč 

SmP – grant „Primární prevence nejen učebnicí“    16 000 Kč 

SmP – grant „Rozvoj zájmové a sportovní činnosti“    20 000 Kč 

SmP – grant „Vybavení školních dílen“      20 000 Kč 

SmP – grant „Mimoškolní aktivity dětí“        5 000 Kč 

SmP – grant „Podpora aktivit k technickému vzdělávání“   15 000 Kč 

SmP -  grant „Podpora prevence sociálně patologických jevů“   10 000 Kč 

SmP – grant „Podpora tělovýchovných aktivit“     20 000 Kč 

 

 
 
10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
V termínu 4. – 6. prosince 2013 proběhla ČŠI veřejnosprávní kontrola využívání finančních 

prostředků ze státního rozpočtu za rok 2012. Na základě závěrů z protokolu o kontrole byla 

přijata opatření. Chybné účtování na účtu (školení, semináře) -  škola účtuje v souladu s účetní 

osnovou pevně danou zřizovatelem, bylo předáno zřizovateli. Chybné účtování na účtu 

(ochranné prostředky) - škola již účtuje od 1. 1. 2013 v souladu s účetní osnovou na účet 

527 300 Zákonné sociální náklady. 
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11 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků -  2013/2014 

  Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

říjen 2013 - 

červen 2014 
KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Alena Vodrážková 

Klub sbormistrů 

18. - 20. 10. 

2013 
NIPOS-ARTAMA 

Mgr.E.Vorlová,K.Majerová 

Dětská kresba a ergometrické psací pomůcky 

17. 10. 2013 AŘZŠ 

L.Třešková 

Vedení třídnických hodin a budování vztahů ve třídě 

24. 10. 2013 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Vladimíra Zahradníková 

Vedení povinné školní dokumentace v elektronické podobě 

5. 11. 2013 o. s. Studnice, Krátká 2, Plzeň 

Mgr. Eliška Syřínková 

Angličtina pro ty , kteří se nechtějí učit 

13. 11. 2013 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Veronika Štěpánová 

Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství 

15. 11. 2013 Comenius Agency 

Mgr. Eliška Syřínková 

Netradiční vazby, tvorba dekorací 

25. 11. 2013  KCVJŠ Plzeň 

Mgr.Štěpánka Kimlová 

BOZP a PO pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 

11. 12. 2013 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Alena Vodrážková 

Financování projektů 

16. - 18. 1. 2014 NIDV Plzeň 

Mgr. Eliška Syřínková 

Jazykové hry v hodínách Čj 

3. 2. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Štěpánka Kimlová 

Hospodaření příspěvkových organizací 

4. 2. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Eliška Syřínková 

Jazykové hry v hodinách Čj 

10. 2. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Helena Kociánová, Mgr. Petra Nedvědová 

Kreativní výtvarné techniky 

20. 2. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr.Štěpánka Kimlová 
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Nový občanský zákoník 

27. 2. 2014 ZČU Plzeň a OŠMT MMP 

Mgr. Eliška Syřínková 

Cvičíme s overbally 

10. 3. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr.Ilona Rašplová 

Finanční matematika na ZŠ 

11. 3. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr.Simona Mrázová 

Český jazyk a literatura v souvislostech aneb Práce s textem 

14. 3. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Marcela Houdová 

Třídní schůzky a komunikace s rodiči 

24. 3. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr.Lucie Müllerová 

Biologie všedního dne 

březen - červen ZČU Plzeň  

Mgr. Pavel Žižka 

Rostlinné drogy 

28. 3. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Pavel Žižka 

Jak pečovat o žáky mimořádně nadané 

31. 3. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr.Miroslava Sklenářová 

Právo ve škole 2014 

1. 4. 2014 Mgr. Michaela Veselá a Společně k bezpečí 

Mgr. Eliška Syřínková 

Nové interaktivní učebnice pro HV 

14. 4. 2014 FRAUS 

Mgr. Helena Kociánová 

Pobaltské státy – příroda a společnost, minulost, přítomnost i budoucnost 

25. 4. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Pavel Žižka 

Koučování ředitelů škol 

duben - červen KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Eliška Syřínková 

Výuka správnéhé psaní v 1. ročníku 

13. 5. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Klára Majerová 

Individuální výchovný program 

27. 5. 2014 NIDV Plzeň 

Mgr. Albert Voska 

Svět energie - exkurze do vodní elektrárny Hracholusky 

5. 6. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Vladimíra Zahradníková 

Netradiční group work aneb kruhový provoz v praxi plus krátké aktivizační aktivity 

6. 6. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Štěpán Holický, Mgr. Veronika Štěpánová 
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12 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Na 25. ZŠ Plzeň nepůsobí žádná odborová organizace.  

Škola spolupracuje s regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje v rámci podpory 

technické orientace žáků.  

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. 

 
13 Analýza školního roku 2013/2014 a závěry pro školní rok 2014/2015 

 

Z analýzy uplynulého školního roku vyplývají tyto závěry pro školní rok 2014/2015: 

- Podporovat i nadále všestrannou pohybovou výchovu všech žáků a organizovat školy 

v přírodě, sportovní soutěže, soustředění a nabízet sportovní zájmové kroužky. 

- Rozvíjet spolupráci se sportovními oddíly badmintonu, basketbalu a golfu, spolupodílet se 

na organizaci turnajů a soutěží. Zajistit zázemí pro konání badmintonové soutěže v rámci 

Olympiády dětí a mládeže v červnu 2015. 

- Nadále organizovat sportovní odpoledne pro žáky 1. stupně ZŠ a pro předškoláky z MŠ 

v MO Plzeň 2 – Slovany, návštěvy předškoláků s divadelním představením a prohlídkou. 

- Zaměřit se na další vzdělávání vyučujících hudební, výtvarné a dramatické výchovy – 

vedení pěveckých sborů, rozšířená výuka HV a VV na 1. a 2. stupni ZŠ, divadlo. 

- Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogů se zaměřením na vzdělávání a výchovu žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami (talentovaní žáci, nadaní žáci, poruchy chování, 

autismus, poruchy učení) a nových poznatků využívat v práci s těmito žáky. 

- Efektivně využívat IT techniku a software při výuce ve všech učebnách, zaměřit se na 

rozvoj IT dovedností vyučujících (výukové programy, interaktivní učebnice). 

- Pravidelně aktualizovat školní web, informovat rodiče a veřejnost o životě školy.  

- Nadále spolupracovat s VOŠ a SPŠE v rámci projektu „Podpora technického a 

přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“ . 

- Zapojit se do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje  „Podpora 

podnikatelských znalostí žáků ZŠ“. 

- Podporovat zájmovou činnost všech žáků od 1. do 9. ročníku, v letošním roce se zaměřit na 

nové kroužky (fyzikální, přírodovědný, logického myšlení, dívčí, kreativní). 

- Podle finančních prostředků doplňovat učební pomůcky pro výuku cizích jazyků, hudební 

a výtvarné výchovy, českého jazyka a ostatních předmětů. 

 

 

 

          

 

  

 

16. září 2014                                          Mgr. Eliška Syřínková  

         ředitelka školy                        
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Příloha 1 

 

Hospodaření školy za kalendářní rok 2013 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2013         

(fyzický stav/přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 73/65,558 22/19,192 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

 

25 217 Kč 

 

14 744 Kč 

 
 

 

2       Základní údaje o hospodaření školy 

 v tis. Kč 

 příspěvek zřizovatele na investice 599 

příspěvek zřizovatele na provoz  8276 

státní rozpočet - příspěvek na přímé vzdělávání  30578 

Účelová dotace EU (dočerpání v roce 2013) 2472 

vlastní tržby a výnosy 7428  

finanční prostředky z dotací a grantů 76  

Příjmy celkem 48830 

Náklady celkem 48388  

Hospodářský výsledek 442 
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Příloha 2 

 

Zhodnocení práce environmentálního vzdělávání a výchovy  

ve školním roce 2013/2014 

 

 
Ve školním roce 2013/2014 se podařilo postupně plnit všechny body a úkoly v souladu 

s tematickým plánem environmentálního vzdělávání a výchovy, který je začleněn do ŠVP. 

Žáci jednotlivých ročníků se zúčastnili zeměpisných a přírodopisných vycházek a exkurzí. 

Botanická zahrada, ZOO, exkurze do plzeňské vodárny, návštěva ZČE, chráněná oblast 

v okolí řeky Mže, Terárium v Plzni, Zikmundova stezka. 

Žáci 1. stupně strávili týden ve škole v přírodě na různých místech v našem regionu. 

Kašperské hory, Srní, Javorná, Železná Ruda. 

V přírodovědných předmětech na 1. a 2. stupni se do jednotlivých tematických celků vkládaly 

aspekty týkající se ochrany životního prostředí, boje proti vandalismu a výchovy ke zdraví. 

V průběhu školního roku využívali žáci výpočetní techniku pro získání řady  

informací týkající se stavu životního prostředí v naší republice i ve světě. 

Během školního roku se žáci snažili pečovat o životní prostředí, péči o zeleň ve třídách, 

úpravu prostředí v okolí školy, snažili se šetřit energií a třídit odpady. 

V jednotlivých třídách jsou umístěné speciální nádoby na třídění odpadu (plasty a papír). Žáci 

se naučili třídit odpad do připravených nádob a sami nádoby pravidelně odnášejí ze tříd do 

speciálních popelnic.  

Děti jsou během celého školního roku poučovány o tom, jak se chovat a zapojovat do 

veřejných akcí v blízkosti školy, bydliště, bojovat proti vandalismu ve svém okolí (ničení 

stromů, laviček, květin v parku). 

Během školního roku proběhlo v koncertním sále školy několik přednášek a soutěží 

s ekologickou tématikou pro žáky 6. - 9. ročníků. Ohrožené druhy živočichů na jednotlivých 

kontinentech, Amazonie, Národní parky Afriky, Národní parky ČR. 

Žáci některých ročníků 2. stupně se zúčastnili exkurze na skládku EKO  Černošín u Stříbra 

Pro děti byla exkurze velmi zajímavá a prohlédli si jednotlivé provozy a linku pro likvidaci 

odpadů. 

V plánu pro tento školní rok bylo dovybudování přírodovědné učebny, která vznikla podle 

návrhu na školním pozemku. V letošním školním roce bylo hlavní prioritou okolí 

přírodovědné učebny. Jednotlivé části pozemku byly osázeny rostlinami podle biomů 

v Evropě, Asii i Americe. Rostliny jsou opatřeny štítky, aby žáci bezpečně poznali o jakou 

rostlinu, nebo keř se jedná. Největší zásluhu na dostavbě přírodovědné učebny má 

p.uč.Levorová, p.uč.Koutský a p.uč.Žižka, kterým tímto všichni velice děkujeme. Škola 

získala finance na tuto stavbu ze sponzorských darů rodičů žáků naší školy. Všem rodičům, 

kteří přispěli jakoukoliv částkou, touto cestou velmi děkujeme. Žáky povede k praktickým 

dovednostem a bude klást důraz na jejich samostatnou práci v přírodovědných předmětech. 

Tyto prostory budou využívat žáci I. i II. stupně. 

             

 

V Plzni 11. 6. 2014     Zpracovala: Mgr. Radana Vítová 
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Příloha 3 

 

Zpráva o činnosti školní družiny 

školní rok 2013/2014 
 

Školní družinu navštěvovalo celkem 396 žáků z 1. až 4. tříd. Od září do června žáci 

z 1. a 2. tříd absolvovali plavecký výcvik a příležitostně sportovní hry zaměřené na basketbal 

a golf. Žáci ŠD měli rovněž možnost se zúčastnit po celý školní rok pravidelně divadelních 

zájmových útvarů.  

 

 září – říjen: organizační zajištění provozu v ŠD, aktiv rodičů, seznámení 

s podmínkami úhrad za školní družinu a působení lektorů anglického jazyka 

v oddělení Tygři, Delfíni, Motýli, Lišky. Seznámení s bezpečnostními pravidly a 

chodem ŠD, seznámení žáků s řádem školní družiny, pravidly a povinnostmi. 

Seznámení s bezpečností v době vycházek do okolí a seznámení s pravidly silničního 

provozu. Četba pohádek, malování podzimu, práce s přírodním materiálem, míčové 

hry na hřišti, spontánní hry. 

 

 listopad – prosinec: podzimní říkanky, dramatizace pohádek, práce s loutkou a 

maňásky, vycházky do okolí školy, poznávání naučné stezky, seznámení s tradicemi 

Vánoc, výroba dárků a přání. Poslech a zpívání koled. Besídky v oddělení. Hry pro 

rozvíjení sociálních kompetencí žáků. 

 

 leden – únor: zimní zábavy, stavby sněhuláků, sáňkování, výroba dárků k zápisu, 

poslech pohádek a písniček, stolní a společenské hry. Rozhovory o zimních sportech, 

pohybové hry se zpěvem. Karnevalové reje a akce pro rodiče s dětmi. Pravidelné 

vycházky do přírody. Hry zaměřené na primární prevenci šikany. 

 

 březen – duben: četba a vyprávění o jaru, pozorování změn v přírodě, návštěvy v 

lesoparku Homolka, Fit stezka, míčové a pohybové hry na hřišti. Vycházky kolem 

zahrad. Velikonoce a seznámení se zvyky a tradicemi. Výtvarná činnost s jarní 

tematikou. 

 

 květen – červen: soutěž v malování na chodník křídami, recitace básniček, 

nažehlování korálků, výroba přání, tvorba ke Dni matek, vycházky do přírody, míčové 

hry, zvyšování obratnosti žáků, pravidla bezpečnosti při sportu a o prázdninách. Děti 

se účastnila akce Brilantina a byl pro ně připraven den plný her ke Dni dětí. 
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Akce školní družiny 25. ZŠ pro rok 2013/2014 

 

Září: Zábavné, hravé a sportovní odpoledne v lesoparku Homolka.  

 

Říjen: Jak Čochtánek a Lesněnka chránili přírodu, ST 23. 10. 2013 v koncertním sále 25. ZŠ, 

ekologická pohádka s písničkami a říkadly. 

 

Listopad:. Promítání filmu dle přání žáků v koncertním sále školy. 

 

Prosinec: Bratři Grimmové, ST 4. 12. 2013 pohádka, divadelní představení v koncertním sále 

školy v podání Viktora Braunreitera.  

 

Leden: DIVADLO pro všechny - akce ŠD pro rodiče a žáky naší školy.  

Tvůrčí dílny školní družiny 29. 1. 2014 zaměřené na seznámení se zákulisím divadla a s 

pohádkami. Návštěvníci si mohli vyzkoušet vodění pravé loutky, maňásky, zahrát si pohádku 

v menším divadélku. Seznámili se s heraldikou a vyzkoušeli si jaké to je být rytířem. Soutěže 

(hledání předmětů, malování na obličej a další) byly inspirované známými pohádkami. 

 

Únor: Prezentace divadelních loutkových zájmových útvarů ŠD.  

Pohádkové odpoledne 1, Jak si princezna vybírala ženicha a O Perníkové chaloupce 17. 2. 

2014. 

Pohádkové odpoledne 2, Bylo jednou jedno čuně (báseň J. Žáčka), Kašpárek a zelená příšera 

24. 2. 2014. Obě akce se konaly v koncertním sále 25. ZŠ. 

 

Výlet do Divadla U Hasičů (bývalé S+H) Praha, Ferda Mravenec (pohádka) 19. 2. 2014. 

Akce spojená s krátkou prohlídkou hlavního města Prahy. 

 

Červen: „Den dětí“ odpolední akce ŠD 2. 6. 2014 hravé a soutěživé odpoledne. Brilantina hry 

a soutěže pro děti na školním hřišti, získání odměn 20. 6. 2014. 

 

Paní vychovatelky a lektoři AJ v odděleních s placenou službou anglického jazyka 

spolupracovali ve školním roce 2013/2014 s třídními učitelkami, zúčastnili se akcí, výletů, 

akcí v koncertním sále školy a škol v přírodě. Vzdělávali se samostatně i ve vzdělávacích 

programech organizovaných Krajským centrem vzdělávání s Jazykovou školou s právem 

státní jazykové zkoušky v Plzni. Tvůrčí a výtvarné kurzy absolvovali pod záštitou Hobby 

Kohout Plzeň. 

 

V Plzni dne 30. 6. 2014  Zpracovala: Bc. Vlasta Mauleová, vedoucí vychovatelka 

 

 

 

 

 

 

           

 


