
25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace 

 

 Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

  se zaměřením na badminton, basketbal a golf 

 

 Základní škola s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy 

 

 

Vážení rodiče, 

Vaše dítě bude od školního roku 2018/2019 navštěvovat nový školní kolektiv 6. třídy. Z tohoto 
důvodu jsme v rámci výuky zařadili výchovně vzdělávací seznamovací pobyt každé 6. třídy se svým 
třídním učitelem na Šumavě. Třídenní pobyt se uskuteční v penzionu Sirotek na Špičáku. 

Termíny pro jednotlivé třídy: 
10. - 12. 9. 2018 - třída 6. A variabilní symbol 1161 
10. - 12. 9. 2018 - třída 6. D variabilní symbol 1164 
12. - 14. 9. 2018 - třídy 6. B variabilní symbol 1162 
12. - 14. 9. 2018 - třídy 6. C variabilní symbol 1163 
 
Děti budou mít první pobytový den zajištěnou jen večeři, druhý pobytový den snídani, oběd a večeři, 
třetí pobytový den snídani a oběd. Doprava vlakem. 

Záloha na pobyt, stravu a dopravu činí 1000,- Kč. Uvedenou částku uhraďte bezhotovostně na účet 
školy u Komerční banky číslo 50037311/0100 variabilní symbol dle třídy, do 27. srpna 2018. Plaťte 
prosím až v průběhu července a srpna 2018. 

Zpráva pro příjemce:  

1) jméno, příjmení žáka                                                             

2) třída                                                                                                                                                                   

 

VZOR:  

 Jana Malá  

6.A   

Další informace k začátku školního roku 2018/2019: 

Seznamy žáků 6. tříd budou zveřejněny na webových stránkách www.zs25plzen.cz a vyvěšeny 
u hlavního vchodu do budovy školy do 29. června 2018. 

Školní jídelna (informace pouze pro žáky přestupující z jiných škol): Vyplněnou přihlášku ke stravování 
(ke stažení z našich webových stránek) s dokladem o povolení inkasa odevzdejte do 22. června 2018, 
aby mohlo být v polovině srpna provedeno stržení stravného na měsíc září. V bance si proto zařiďte 
svolení k inkasu od 1. 8. 2018 (bez limitu nebo s limitem 800,- Kč měsíčně pro jedno dítě a bez 
variabilního symbolu). Vyzvednout čip nebo aktivovat Plzeňskou kartu si můžete v kanceláři vedoucí ŠJ 
28. srpna 2018 od 11,00 do 16,00 hodin. 

3. září 2018 v 8,00 hodin se žáci 6. ročníku sejdou ve svých třídách a seznámí se s třídními učiteli. První 
den ve škole bude konec v 9,00 hodin.  

Schůzka rodičů s třídními učiteli se uskuteční v pondělí 3. září v 16,00 hodin v jednotlivých třídách. 

4. září bude vyučování končit ve 12,40 hodin.  
 
Aktuální informace budou zveřejněny na našem webu: www.zs25plzen.cz 

                               

http://www.zs25plzen.cz/
http://www.zs25plzen.cz/
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEZNAMOVACÍ POBYT 

                                                                                                                    

 

 

 

Svým podpisem potvrzuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se akce školy zúčastnit.  

 

 

V …………………………….. dne ……………………………..                                     ………………………………………………… 

                      podpis zákonných zástupců 

 

Jméno a příjmení, 

třída 
 

Datum narození  

Telefon na rodiče 

v době konání akce 

Otec: 

Matka: 

Pravidelně užívané 

léky 
 plavec  -  neplavec 


