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1 Základní údaje o škole 
 

1.1    Název (podle zřizovací listiny): 

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace 

sídlo: Chválenická 17, 326 00  Plzeň 

IČ: 69972141 

zřizovatel školy: Statutární město Plzeň 

vedení školy:  Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy 

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

   PaedDr. Lenka Třešková, zástupce ředitelky pro 1. stupeň 

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

telefonní spojení: 378 028 470 

faxové spojení: není 

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

webové stránky školy: www.zs25plzen.cz 

 

1.2 Poslední zařazení v rejstříku škol: 

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

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

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

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

 

 

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

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Chválenická 17, 326 00 Plzeň   

Základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň  940 

Školní družina Chválenická 17, 326 00 Plzeň  550 

Školní klub Chválenická 17, 326 00 Plzeň  50 

Školní jídelna     Chválenická 17, 326 00 Plzeň  1200 
 

 

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

zařízení 

Popis oboru  Kód oboru Kapacita oboru 

Základní škola 79-01-C/01 940 

   

Název ŠVP Č. j. V ročníku 

Škola Fair Play 25. 6. 2007 1. – 9. 

                                                                                                                           
1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 

 2018/2019 2018/2019 

MŠ --- --- 

ZŠ 919 37 

ŠD 395 18 

ŠK 43 1 

 

 



 4 

1.6 Zařízení školního stravování 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

1200 910 74 9 8,875 
* uvádějte bez cizích strávníků 

1.7 Zajištění dalšího stravování 

 ano ne 

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

Projekt Mléko do škol ano --- 

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

1.8   Typ školy 

úplná   (spojené ročníky v jedné třídě: ne) 

 
1.9  Spádový školský obvod školy Plzeň 2 - Slovany 

 
1.10   Speciální třídy 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0 0   

Speciální třída 0 0 Dle výkazu M 3 

S rozšířenou výukou 4 110 Jaký předmět: TV 

S rozšířenou výukou 4 105                      HV a VV 

  

1.11   Materiálně technické zajištění školy 

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

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

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

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

informační centrum se školní knihovnou a multifunkční výukové sportovní centrum. 

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

aktualizován dle potřeb metodických sdružení a předmětových komisí a dle přidělených 

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

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

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

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

a v kancelářích školy. Ve výuce, v družině i v zájmových kroužcích jsou využívány tablety 

(10 ks + 3 větší pro pedagogy), robotické stavebnice, mBoti a sestavy PASCO. Všechny 

stanice jsou připojeny na internetovou síť. Didaktická technika je obměňována dle finančních 

možností prostřednictvím SITMP. Datová síť je rozšířena do jednotlivých učeben, sboroven a 

kanceláří, proběhla její celková rekonstrukce. 

 
1.12    Školská rada  

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

16. 12. 2004 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zřizovací listina Školské 

rady nabyla účinnosti dne 1. 1. 2005. 

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

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

zvolen předseda a schválen jednací řád. 

 



 5 

2     Personální zabezpečení činnosti školy 

 

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

 Fyzický / přepočtený % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 83 / 70,05 100 

Z toho odborně kvalifikovaných 77 / 67,09 95 

 

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

 

2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2 

 

2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 1 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 26 

 

2.6 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 5 15 

36 – 50 let 5 18 

51 – 60 let 1 15 

61 – více let 0 5 

Celkem 11 53 

Rodičovská dovolená 0 4 

 

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

Seminář učitelů Rj 

19. 10. 2018 ZČU - Ruské centrum, Plzeň 

PaeDr. M. S. Levorová 

Obtížné situace ve výuce 

29. 10. 2018 NIDV, Plzeň 

40 pedagogů 1., 2. st. 

Společně proti šikaně 

30. 10. 2018 NIDV, Plzeň 

40 pedagogů 1., 2. st. 

Český jazyk a literatura – od teorie k praxi 

6. 11. 2018 FPe ZČU, Plzeň 

Mgr. Kateřina Komárová 

Seminář pro učitele Aj 

23. 11. 2018 SVK, Plzeň 

Mgr. Veronika Štěpánová, Mgr. Irena Hubená 

Jednání s problémovým klientem 

19. 2. 2019 Statutární město Plzeň - OŠMT 

Mgr. Alena Vodrážková, Bc. Vlasta Mauleová 
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Využití Ozobotů ve výuce matematiky 

7. 3. 2019 Centrum robotiky 

Bc. Zdeněk Šuster 

Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k podpoře čtenářské gramotnosti 

8. 3. 2019 ČŠI 

Mgr. Yvonne Mašková 

Práce s nadaným žákem 

7. 3. 2019 Mensa 

Mgr. Eva Ulčová, Mgr. Simona Mrázová 

Plzeň hádankově i geometricky 

     27. 3. 2019 FPe ZČU, Plzeň 

Mgr. Hana Špelinová 

Cesty spolu - Konflikty ve školním prostředí 

6., 7. 5. 2019 NIDV, Plzeň 

29 pedagogů 1., 2. st. 

Strategie vyšetřování šikany I.  

    7. 5. 2019 NIDV, Plzeň 

17 pedagogů 1., 2. st. 

Práce s materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka - Čeština pro cizince Jazykové hry 2 

23. 5. 2019 NIDV, Plzeň 

Mgr. Yvonne Mašková 

Matematika a zeměpis, dějepis, přírodopis 

30. 5. 2019 NIDV, Plzeň 

Mgr. Hana Špelinová  

Mobily ve škole užitečně 

3. 6. 2019 tým MAP II 

Bc. Zdeněk Šuster, Stanislava Fryčová 

Metodika badmintonu 

14.6.2019 AŠSK 

Mgr. Ivana Nožičková, Ilona Rašplová, Ilona Skálová, Klára Šliková 

Řešení problémů s nadanými žáky 

19.6.2019 NIDV, Plzeň 

Mgr. Eliška Pilíková, PaedDr. Lenka Třešková 
 

 

  

2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (fyzický/přepočtený):  10 / 4,5     
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3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 

 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 

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

121 20 95 4 

 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet 

absolventů 

celkem 
(absolvent ZŠ = 
9 let PŠD) 

Přijatí na 

Gymnázia 

4letá  

Gymnázia 

6letá 

Gymnázia 

8letá 

SOŠ SOU Jiné 

82 20 2 18 51 11 0 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 43 

- přijatých na víceletá gymnázia 20 

 
3.3 

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

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  1 

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

 
3.4 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2017/2018 

Počet kurzů Počet absolventů 

0 

 

0 

 
 

4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

 

4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

919 676 241 

 

0 

 

0 

 

2 

 

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

 

4.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 0 0 

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

Počet omluvených hodin celkem 77184 

Počet neomluvených hodin celkem 4 

 

4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 14 

Důvody: stěhování, volba jiného zaměření školy 

 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 30 

Důvody: stěhování, přestup do 6. roč. ze školy jen s 1. st. ZŠ, zaměření naší školy 

 

 

5 Prevence rizikových jevů 

 
Hodnocení Minimálního preventivního programu na 25. ZŠ za školní rok 2018/2019. 

Základním stavebním kamenem celého systému preventivního působení jsou programy 

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

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

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

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

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

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

rozvíjení schopností a odpovídajících zájmů, včetně pohybu a sportu (obsaženo v MPP naší 

školy). Možná by se dalo říci, že sem patří vše, co napomáhá rozvíjet harmonickou osobnost 

jedince. 

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

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

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

třídě, šikana, styk s cizími lidmi, rasismus, drogy, terorismus, krádeže, vandalismus, ochrana 

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

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

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

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

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

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

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

se zaměřili více i na svou budoucí profesní orientaci.  

 

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

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

9.ročníku - prezentace MP + konkrétní téma):   

• 1. roč. – prezentace MP, setkání se zvířetem, říjen - prosinec 2018 

• 2. roč. – prezentace MP, nebezpečný člověk, říjen - prosinec 2018 

• 3. roč. – prezentace MP, děti v dopravě, říjen - prosinec 2018 

• 4. roč. – prezentace MP, bezpečně ve městě, říjen - prosinec 2018 

• 5. roč. – prezentace MP, zábavní pyrotechnika, říjen - prosinec 2018. 

 

➢ Veselé zoubky - děti z 1. tříd se při akci Veselé zoubky dozvěděly, jak správně 

pečovat o svůj chrup. Na konci dostaly dárečky na péči o zuby, 19.3.2019. 
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➢ Dopravní soutěž mladých cyklistů  – dne 2.5.2019 se konalo okresní kolo Dopravní 

soutěže mladých cyklistů Plzeň město. Zúčastnilo se 18 škol. Družstvo naší školy 

(Ondřej Koupšet, Tomáš Krátý, Kateřina Kubíčková a Klára Techlová) se umístilo na 

3. místě. Ondřej Koupšet byl zároveň 3. nejlepším jednotlivcem soutěže. 

 

➢ Ekologické hraní – projekt pro 1.stupeň v měsíci červen, poznávání přírody a zásady 

ekologického chování. 

 

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

➢ Cyklus přednášek a besed s Městkou policií města Plzně: 

• 6. roč. – prezentace MP, šikana + trestní odpovědnost, říjen 2018, 

• 7.roč.  - prezentace MP, šikana + domácí násilí + trestní odpovědnost, říjen 2018, 

• 8. roč. - prezentace MP, legální drogy + trestní odpovědnost, říjen 2018, 

• 9. roč. - prezentace MP, ilegální drogy + trestní odpovědnost, říjen 2018. 

 

➢ Seznamovací pobyty žáků 6. tříd – září 2018. 

➢ Čas proměn - děvčata se zúčastnila preventivního programu Čas proměn, kde je paní 

lektorka seznámila s psychickými a fyzickými změnami, které se u nich projevují v 

období puberty. Téma přednášky bylo dospívání, hygiena, menstruace. Děvčata 

dostala i balíček se vzorkem hygienických potřeb. 5.9.2018, 7.ročník. 

➢ Já a lidé kolem mě - projekt P-centra (čtyři dvouhodinová setkání) byl zaměřena na 

sociální vztahy ve třídě - vytváření pozitivních sociálních vztahů v novém kolektivu, 

bezpečné klima ve třídě, tvorba pravidel třídy a okrajově také problém kyberšikany. 

Třídy 6.B, 6.D, 8.B – podzim 2018. 

➢ Beseda PMDP – preventivní beseda na témata: cestování hromadnou městskou 

dopravou, revizoři, jak předcházet pokutám atd., 9.A a 9.B 15.5.2019. 

   

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

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

atd. (viz výroční zpráva školy). 

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

požíváním návykových látek, rasismem atd. 

     Školní metodik prevence se v průběhu školního roku zúčastnil seminářů: 

• 10.10.2018 – schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň) 

• 15.4.2019 - schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň) 

 

Dále se většina pedagogů zúčastnila čtyř seminářů na téma -  Společně proti šikaně, Obtížné 

situace ve výuce (ve dnech 29.10., 30.10.2018) a Konflikty ve školním prostředí, Strategie 

vyšetřování šikany I. (ve dnech 6.5., 8.5.2019). 

     

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. 
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6 Nadstandardní aktivity 

 

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

 

Název kroužku / 

vedoucí 
Ročník Čas konání Náplň kroužku 

Kroužek AJ pro žáky ŠD 

 S. Fryčová 

Mgr. Y. Mašková 

Mgr. Y. Mašková 

  

1. 

2.  

3.  

 

11:50 – 12:35 

12:50 – 13:35 

15:00 – 15:40 

  

St, Út  

Po, Čt 

St, Čt 

Šikulky 

Mgr. L. Kutá 

2. - 5. Čt 13:30 - 15:00 

1 x 14 dní  

Max. 30 žáků 

-   tvorba výrobků z různých materiálů 

-   k poplatku za kroužek vybíráme ještě 

hotově 200 Kč na materiál 

Sportík 

Bc. A Mrvová 

Mgr. R. Kcholová 

Mgr. S. Mrázová 

  

1.  

2. - 3. 

4. – 5. 

 

St 11:45 - 12:30 

Čt 12:45 - 13:30 

Pá 12:45 - 13:30 

-   všestranný rozvoj pohybových 

schopností 

-   základy techniky práce s míčem 

Keramický kroužek 

Mgr. I. Aulická  

Mgr. K. Šliková 

  

2. - 5. 

2. - 5. 

  

 

Po 13:30 - 15:00 

St 13:30 - 15:00 

1 x 14 dní 

-   práce s hlínou 

-   různé techniky povrchové úpravy 

keramiky 

-   PO – kapacita 30 míst 

-   ST – kapacita 15 míst 

Badmintonový kroužek 

J. Přinda / Bc. V. Úblová 

J. Přinda / Bc. V. Úblová 

Mgr. I. Nožičková 

J. Přinda / Mgr. I. Skálová 

 

1. 

2. 

3. 

4. – 5. 

 

Pá 11:55 - 12:40 

Čt 11:55 - 12:40 

Čt 12:50 - 13:35 

Út 12:50 - 13:35 

-   osvojení základních badmintonových 

dovedností 

-   zdokonalení herních činností 

Basketbalový kroužek 

(chlapci)  

G. Aboudová 

1. - 5. Pá 14:00 - 14:50 

-   získání základních dovedností s míčem 

-   zdokonalení herních činností 

Basketbalový kroužek 

(dívky) BAK 

Bc. M. Pipta 

 1. - 5. 

1. - 3. 

4. - 5. 

Čt 17:00 - 18:00 

Pá 17:15 - 18:15 

Pá 18:15 - 19:30 

-   získání základních dovedností s míčem 

-   zdokonalení herních činností 

Zpěváčci 

Mgr. K. H. Majerová 

Mgr. V. Brožová 

  

 1. - 2. 

 

St 13:00 - 13:50 

-   pro všechny děti, které rády zpívají 

Rolničky 

Mgr. E. Vorlová 

 3. - 5. Út 13:30 - 15:00 -   pro všechny děti, které rády zpívají 

-   velký výběr písniček (lidové i moderní) 

Kroužek florbalu 

Bc. L. Tolar 

3. 

4. 

5. 

Pá 13:30 - 14:15 

Út 12:45 - 13:30 

Pá 14:20 - 15:05 

-   základní pohybová průprava 

-   zvládnutí pravidel hry a fair play 

Kroužek lezení 

Mgr. J. Maun 

3. - 7. 

Začátečníci 

Út 7:00 - 7:45 

Pokorčilí 

St 7:00 - 7:45 

-   bouldering je lezení na umělé stěně bez 

lana v malé výšce 

-   rozvoj síly a obratnosti 

-   přijď si vyzkoušet naší novou umělou 

lezeckou stěnu 

Kroužek informatiky 

Mgr. M. Michálková 

Mgr. M. Michálková 

Mgr. J. Maun  

Mgr. Z. Novák 

  

  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Čt 11:50 - 12.35 

Po 11:50 - 12.35 

Po 13:50 - 14:35 

Po 12:50 - 13:35 

-   seznámení se základy práce na počítači 

-   seznámení s internetem, e-mail, práce 

s obrázky  

http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/detske-pevecke-sbory-zpevacci-a-rolnicka.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/detske-pevecke-sbory-zpevacci-a-rolnicka.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/detske-pevecke-sbory-zpevacci-a-rolnicka.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/detske-pevecke-sbory-zpevacci-a-rolnicka.aspx
articles://146902/
articles://146902/
articles://146515/
articles://146515/
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Kroužek jógy 

 p. M. Künkel 1. - 4. Čt 7:00 - 7:45 

-   základy jógy 

-   správné dýchání a držení těla 

-   protažení a posílení svalů 

Logopedická 

nápravná péče 

Mgr. A. Kosnarová 

  

1. - 2. 

 

Út 11:50 - 14:20 

Čt 11:50 - 13:40 

-   odborná náprava řeči 

-   děti budou rozděleni do skupin 

Dětský divadelní 

loutkový soubor - 

Limetky 

p. V. Mauleová 

p. J. Klečková 

  

 

4. - 9.  

ŠD 

 

 

Čt 15:15 - 17:00 

-   pro II. stupeň 

-   činohra, dramatizace 

-   žáci se stávají tvůrci divadelních her – 

scénáristů, režisérů, choreografů 

a především herců 

Loutkové a maňáskové 

divadélko - Jahůdky 

p. V. Mauleová 

p. J. Klečková  

  

  

3. - 5. 

ŠD 

 

 

Út 15:15 - 16:30  

-   I. stupeň (pro pokročilé) 

-   kultivace slovného projevu 

-   rozvoj sociálních kompetencí 

-   žáci se aktivně podílejí na tvorbě 

divadelních her 

Loutkové a maňáskové 

divadlo - Oponka 

p. B. Mrázová 

p. H. Sladká 

  

  

2. - 5. 

ŠD 

 

 

St 15.15-16.30 

  

-   práce s maňáskem 

-   koordinace pohybu s mluveným slovem 

-   procvičování intonace, správné 

výslovnosti.  

-   jazykolamy, učení jednotlivých rolí, 

textů, práce nápovědy 

Divadelní přípravka pro 

nejmenší 

p. M. Moravcová 

  

1. 

  

Út 11:55 – 12:40 

-   pro začínající „herce“, práce 

s maňáskem  

Divadelní kroužek - 

Dividlo 

p. M. Moravcová 

  

4. - 7. 

 

Po 15:15 - 16:45 

-   „Dividlo“ aneb jak se dělá divadlo od 

námětu k představení 

Dramatický kroužek 

p. M. Moravcová 

  

  

2. – 4. 

 

St 15:15 - 16:45 

-   „Dramaťáček“ aneb kdo si hraje, 

nezlobí – od jedince ke skupině. 

Mediálek 

Mgr. P. Cinkaničová 

4. - 6. St 14:00 - 14:50 

-   seznámení s médii a reklamou 

-   vyzkoušení si rolí redaktora, 

moderátora, kameramana 

-  získání základních dovedností s tvorbou 

časopisu, moderního internetového 

serveru nebo se zpracováním krátkého 

filmu či reportáže 

Chovatelský a pěstitelský 

kroužek 

Mgr. P. Žižka 

  

 3. - 9. 

Po 13:50 - 14:35 

Út 13:50 - 14:35 

Čt 13:50 - 14:35 

-   chov akvarijních ryb či dalších vodních 

a suchozemských živočichů 

-   pěstování zajímavých rostlin 

Kroužek aerobiku 

Bc. N. Mauritzová  

Mgr. L. Kantorová 

Mgr. M. Levorová 

  

1. - 2. 

3. - 4. 

5. - 9. 

 

Pá 11:55 - 12:40 

St 12:45 - 13:30 

Pá 13:30 - 14:15 

-   rozvoj elementární taneční a pohybové 

techniky 

-   rozvoj dětské rytmičnosti a hudebního 

cítění 

Kroužek sportovního 

a společenského tance 

p. D. Kounovská 

p. V. Kounovský 
1. - 2. 

3. - 5. 

Út 14:00 - 15:00 

Út 15:00 - 16:00 

-   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 1. - 5. Po 13:00 - 16:00 -   základní golfová pravidla 

articles://142829/
articles://142829/
articles://142829/
articles://142829/
articles://142829/
articles://142829/
articles://142831/
articles://142831/
articles://142831/
articles://142831/
articles://142832/
articles://142832/
articles://142832/
articles://142832/
articles://139256/
articles://139256/
articles://139256/
articles://139256/
articles://19809/
articles://19809/
articles://19809/
articles://19809/
articles://140805/
articles://140805/
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/zajmove-krouzky-5.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/zajmove-krouzky-5.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/zajmove-krouzky-5.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/zajmove-krouzky-5.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/krouzek-sportovniho-a-spolecenskeho-tance.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/krouzek-sportovniho-a-spolecenskeho-tance.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/krouzek-sportovniho-a-spolecenskeho-tance.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/krouzek-sportovniho-a-spolecenskeho-tance.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/golf/golf.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/golf/golf.aspx
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Mgr. Z. Novák 

p. J. Novák 

Út 13:00 - 15:00 -   základy golfové hry 

-   bude probíhat v Prvním slovanském 

golfovém klubu  

Kroužek baseballu 

Mgr. M. Svobodová 
1. – 5. Pá 12:50 - 13:35  

-   základy a hraní pálkovacích her 

Kroužek Radouš 

Mgr. P. Cinkaničová 

  

3. - 5. 

 

Čt 14:00 - 14:50 

-   seznámení s historií hrou, výtvarnými 

projekty a výlety 

-  od dinosaurů a pravěkých lidí do 

dnešních dnů 

Fyzikální pokusohraní 

Mgr. J. Maun 

Mgr. V. Zahradníková 

 

4. - 9. 

 

St 14:30 - 16:00 

1 x 14 dní 

-   seznamování se s fyzikálními jevy hrou 

  

Kroužek logického 

myšlení 

Bc. Z. Šuster 

  

3. - 9. 

 

Út 14:00 - 14:45 

-   rozvoj tvůrčího myšlení (šachy, 

deskové hry, hlavolamy,…) 

 

 

6.2 Mimoškolní aktivity 

 

   

 Seznamovací pobyt šestých tříd září 2018 6. A, B, C, D 116 žáků 

V průběhu září  jeli žáci 6. ročníků na seznamovací pobyt do Železné Rudy. V průběhu pobytu jsme 

podnikali turistické výlety, hráli seznamovací hry, poznávali se. Akce splnila očekávání. 

Čas proměn - přednáška 5. 9. 2018 
7. ročník - 

dívky 
64 žákyň 

Téma přednášky pro dívky 7. roč. bylo dospívání, hygiena, menstruace. Děvčata dostala i balíček se 

vzorkem hygienických potřeb.  

Já a lidé kolem mě - projekt P-centra 
27.9.,22.10.,2.11.  

2018 
6. D 29 žáků 

Akce P-centra byla zaměřena na sociální vztahy ve třídě - vytváření pozitivních sociálních vztahů v novém 

kolektivu, bezpečné klima ve třídě, tvorba pravidel třídy a okrajově také problém kyberšikany. 

Atletické závody 20. 9. 2018 8., 9. ročník   

V Plzni ve Skvrňanech proběhlo okresní kolo atletického čtyřboje. V silné konkurenci naše děvčata 

vybojovala 3. místo a naši hoši 8. - 9. tříd dokonce 2. místo. 

Přespolní běh 2.,9. 10. 2018 2. - 8. ročník   

Po školním kole přespolního běhu proběhlo okresní kolo pro žáky 3.- 8. tříd v šesti kategoriích v Borském 

parku. Naše škola mimo jedné kategorie vyhrála všech ostatních 5 kategorií. Obrovský úspěch dovršili naši 

závodníci v krajském finále v Tachově,které proběhlo jen pro nejstarší kategorii. Naše děvčata zvítězila a 

hoši se radovali z 3. místa.  

  

Besedy s MP říjen 2018 6., 7. ročník 238 žáků 

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

prezentace MP, šikana + domácí násilí + trestní odpovědnost. 

articles://146965/
articles://146965/
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Besedy s MP říjen 2018 8., 9. ročník 172 žáků 

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

prezentace MP, šikana + ilegální drogy. 

Logická olympiáda říjen 2018 1. -  9. ročník   

Ze základního kola postoupili z naší školy do krajského kola v kategorii A: Ondřej Folk z 5.A a další dva 

žáci (nepřejí si být jmenováni) v kategorii B: Adéla Dubinová z 8.D a Štěpánka Kovaříková z 9.B v 

kategorii 1. a 2. tříd se na naší škole nejlépe v soutěži vedlo Ondřeji Bohuslavovi z 2. B, Václavu 

Nedvědovi z 2. B a Viktoru Dziakovi z 1. B. Celkem se do soutěže zapojilo více než 165 žáků ze 4. a 5. tříd 

a 252 žáků z 2. stupně.  

Projekt P-centra 
10. 10, 7. 11. 

2018,17.1.2019 
8. B 21 žáků 

Projekt  byl zaměřěn na posilování respektu a vzájemných vztahů v kolektivu. Žáky nejvíce zaujalo téma 

varující před zneužíváním soukromých informací na sociálních sítích. 

Plzeňské pověsti  3. 10. 2018 3. ročník 108 žáků 

Žáci se vtipnou a zábavnou formou seznámili s nejznámějšími plzeňskými pověstmi. 

Přírodovědný Klokan 10. 10. 2018 9. ročník 24 žáků 

Přírodovědného Klokana v kategorii Kadet se zúčastnili žáci 9. roč. Vítězem se stal F. Frank z 9 .A. Žáci si 

prověřili vědomosti z oblasti přírodovědných předmětů. 

Jr. NBA 
24. 10., 7. 11. 

2018 
3. - 5. ročník 12 žáků 

Basketbalová soutěž pro žáky z I. stupně. Vše po vzoru americké NBA. Naše družstvo se probojovalo z 

Divize a ve vyřazovací čísti skončilo na pěkném 10 místě. 

Florbal podzim 2018 6. - 7. ročník 25 žáků 

Sérii florbalových turnajů, které jsou určeny pro chlapce i dívky z II. stupně jsme opět pořádali. Všechny 

družstva prošly obvodními i okresními koly.  

Florbal podzim 2018 8. - 9. ročník 25 žáků 

Sérii florbalových turnajů, které jsou určeny pro chlapce i dívky z II. stupně jsme opět pořádali. Všechny 

družstva prošly obvodními i okresními koly.  

Technické muzeum - Praha 31. 10. 2018 6. B 25 žáků 

Žáci navštívili Národní technické muzeum v Praze. Prohlédli si 14 stálých expozic i výstavu Made in 

Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět, která byla doprovodnou akcí v rámci oslav 100. výročí 

založení Československa. Dozvěděli se více o tom, co všechno se u nás za sto let republiky podařilo 

vymyslet a vyrobit. Exkurze se žákům velmi líbila. 

Čistá Plzeň - exkurze 1. 11. 2018 8. D   

Žáci 8.D  v rámci projektu PROSIT navštívili firmu Čistá Plzeň, která se stará o svoz odpadu z města. 

Exkurze byla velmi zajímavá, ale i poučná jak správně třídit odpad.  
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Úřad práce listopad 2018 9. ročník 81 žáků 

Beseda na  Úřadu práce byla zaměřena na vhodný výběr střední školy. Žáci se dozvěděli spoustu 

užitečných a zajímavých informací, dostali atlas školství, dostali odkazy na řadu užitečných webových 

stránek a mohli si zkusit test, který jim ukázal jaké povolání by pro ně bylo nejvhodnější.  

BRLOH - logická hra 5. 11. 2018 6. - 9. ročník 4 žáci 

Vybraní žáci z 6. - 9. ročníků vypracovávali úlohy Brněnské logické hry. Jednalo se o velmi zajímavou 

týmovou soutěž žáků 2. stupně základních škol a nižších gymnázií. 

PMDP - exkurze 6. 11. 2018 8. A   

Žáci 8. ročníku absolvovali exkurzi v PMDP Plzeň. Prohlídka byla sestavena ze tří okruhů. Technická část 

(transformace elektrické energie), dispečink (řízení a kontrola vozů MHD) a přednáška marketingového 

oddělení (historie, reklama).  

Projektový den na SPŠE 8. 11. 2018 9. C 24 žáků 

Projektový den, který se konal v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji", byl 

zaměřen na matematické soutěže v družstvech a finanční gramotnost.  

Bobřík informatiky listopad 2018 3. - 5. ročník   

V letošním roce soutěžilo celkem 333 žáků z 1. i 2. stupně naší školy. V kategorii Mini soutěžilo celkem 

193 žáků ze 4. a 5. tříd. Úspěšných řešitelů bylo 80 a nejlepší z nich získali plný počet bodů, tj. 192. V 

kategorii Benjamin bylo 5 úspěšných řešitelů ze 100 soutěžících. První z nich získal 184 bodů. V kategorii 

Kadet soutěžilo 40 žáků z 8. a 9. tříd a úspěšných řešitelů z nich bylo 5. První získal 183 bodů z 

maximálních 192. (Oliver Suda, Julie Králová, Ondřej Doubrava, Tereza Panošková a Lucie Šmolíková).  

Projekt P-centra 13.,27. 11. 2018 6. B 27 žáků 

Téma programu centra primární prevence je Já a lidem kolem mě a je zaměřen na mezilidské vztahy, 

hodnoty, vztahy se spolužáky, třídní pravidla a bezpečné klima ve třídě.  

Židovské město Praha 14. 11. 2018 8. A 21 žáků 

Žáci navštívili vybrané synagogy a židovský hřbitov, seznámili se s židovskými tradicemi i pohnutým 

osudem Židů za 2.svět. války.  

Dějepisná olympiáda 23. 11. 2018 8., 9. ročník   

Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo úspěšně jako každý rok. Zúčastnilo se ho 27 žáků z 8. a 9. 

ročníků. Do dalšího kola postupují 3 žáky z 8. ročníku. Jsou to Barbora Tomášková a Alessia Dassi z 8.C a 

Pavla Sankotová z 8.D. Deváťákům se letos nedařilo.   

Den otevřených dveří a Jarmark pětadvacítky 26. 11. 2018 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 do útulku pro 

zvířata v nouzi, týrané a opuštěné koně, handicapované sportovce a nemocné děti na Chirurgické klinice v 

Plzni. 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. 

Olympiáda z českého jazyka 29. 11. 2018 9. ročník   

Školní kolo OČJ proběhlo ve čtvrtek 29.11. za účasti dvanácti vybraných žáků z devátých ročníků. Nejlépe 

se umístily a do okresního kola za naši školu postupují Natálie Harantová z 9.A a Štěpánka Kovaříková z 

9.B. 
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Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 
listopad, 

prosinec 2018 
9. ročník 36 žáků 

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

jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění. Tři 

nejlepší řešitelé z devátého ročníku Š. Kovaříková, K. Grenarová (obě 9. B) a D. Lukáš (9. A) postoupili do 

druhého regionálního kola, které se bude konat na 10. ZŠ v Plzni. 

Beseda s MP 
říjen-prosinec 

2018 
1. - 5. ročník 511 žáků 

Besedy s MP se zúčastnily postupně všechny ročníky 1. stupně. Příslušnice městské policie měly pro naše 

žáky připravené besedy, které byly vedeny zábavnou formu a s ukázkou krátkých filmů nebo fotografií. 

Žáci si vyzkoušeli i různé praktické situace např. při setkání s cizí osobou. 

Astronomická olympiáda listopad 2018 6. - 9. ročník 38 žáků 

Školní kolo Astronomické olympiády proběhlo, jako každý rok, v počítačové učebně. V kategorii 6. a 7. 

ročníku soutěžilo 26 žáků, v kategorii 8. a 9. ročníku 12 žáků. Někteří jsou úspěšní řešitelé a mohou 

individuálně pokračovat v dalším kole. 

Badmint. turnaj "O pohár ředitele P. Pavla" 4., 7. 12. 2018 6. - 9. ročník 32 žáků 

Tradiční soutěž, jejímž zakladatelem byl bývalý ředitel Petr Pavel. Soutěžilo se v kategorii dvohra, čtyřhra 

a mix.  

Výběrový lyž. kurz - Alpy 9. - 13. 12. 2018 2. - 9. ročník 45 žáků 

Již po osmé jsem se letos vypravili do východního Tyrolska, abychom si zpříjemnili předvánoční čas 

lyžovačkou v krásném okolí městečka  Lienz, tentokrát v rekordním počtu 45 žáků. Počasí bylo opět 

příznivé a tak jsme si naplno užili radovánky ve střediscích Sillian, St. Jakob a Matrei. 

Vánoční Praha - exkurze 13. 12. 2018 7. E 24 žáků 

Druhý prosincový čtvrtek prožila 7. E v našem hlavním městě. Počasí přálo vskutku adventní procházce - 

slabý mráz, slunečno a zbytky sněhového poprašku ze včerejší chumelenice. Nic tak nemohlo zabránit 

nádherným pohledům na Prahu z rozhledny na Petříně i na sebe sama v místním zrcadlovém bludišti. 

Adventní trhy na Staroměstském náměstí byly příjemnou tečkou za exkurzí. 

Filmová představení + vánoční Plzeň 20. 12. 2018 6. - 9. ročník 411 žáků 

Tento den žáci 6. - 8. r. navštívili filmové představení Kráska a zvíře.  Žáci 9. r. zhlédli životopisný film o 

hudební skupině Queen, Bohemian Rhapsody. Obě představení se odehrála v Cinema City Plzeň. Po 

skončení následovala procházka vánoční Plzní, během které žáci navštívili výstavu Betlémů a vánoční trhy. 

Vánoční Master Class v aerobiku 20., 21. 12. 2018 1. - 9. ročník 925 žáků 

Jako každý rok, tak i letos proběhl za velké účasti žaček i žáků tradiční vánoční Master Class v aerobiku. V 

každé kategorii byli vyhodnoceni nejlepší hoši a dívky, kteří obdrželi hodnotné ceny. 

Židovské město Praha 19. 12. 0218 9. B 28 žáků 

Žáci navštívili vybrané synagogy a židovský hřbitov, seznámili se s židovskými tradicemi i pohnutým 

osudem Židů za 2.svět. války. 

Zimní soustředění 6. C 7. - 11. 1. 2019 6. C 29 žáků 

V termínu 7. - 11. 1. 2019 se žáci sportovní třídy zúčastnili zimního běžkařského soustředění na chatě 

Pancíř. Sněhové podmínky byly více než ideální. 
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Návštěva Knihovny města Plzně  9. 1. 2019 6. B 27 žáků 

Žáci navštívili knihovnu v centru města, seznámili se s možností půjčování různých druhů literatury, 

dozvěděli se, jak se stát čtenářem a jaké služby pro ně knihovna nabízí. 

Bruslení žáků leden, únor 2019 1., 2. stupeň 920 žáků 

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

vychovatelky ŠD i ochotní rodiče. Žáci 2. stupně mají možnost zahrát si hokej. 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR - 2., 

3. kolo 

11. 12. 2018, 8. 1. 

2019 
9. B 2 žákyně 

Úspěšní řešitelé 2. kola Š. Kovaříková (11. místo) a K. Grenarová (20. - 24. místo) postoupili do 3. kola, 

které se konalo v Karlových Varech. Z max. 70 možných bodů získala Š. Kovaříková 70 bodů a K. 

Grenarová 61bodů. Š. Kovaříková se celkově umístila na 6. místě a K. Grenarová na 22. místě v 

regionálním kole této soutěže. 

Zimní soustředění 9. C 14. - 18. 1 2019 9.ročník 20 žáků 

S výběrem žáků 9. C jsme se naposledy vypravili na zimní kurz na Špičák. Sněhové podmínky byly více 

než dobré, avšak kvůli velikému množství sněhu na stromech nám celý týden nejezdila lanovka. Vrátili 

jsme se tak do dob, kdy na Špičáku lanovka ještě nebyla a celý kurz jsme projezdili na vlecích. Kurz jsme 

si užili a v pořádku se vrátili ze zasněžené Šumavy zpět do Plzně.  

Zimní soustředění 3. A, B 14. - 18. 1. 2019 3. A, B 45 žáků 

Žáci ze sportovních tříd třetího ročníky se vydali na premiérový lyžařský výcvik na Šumavu. Podmínky 

byly ideální a všichni se zdokonalili ve svých sjezdařský dovednostech.  

Umanutá princezna 7.1. 2019 2. a 3. ročník 215 žáků 

Žáci 2. a 3.tříd navštívili divadlo Alfa.Loutkové představení se dětem velice líbilo. Působivé byly i kulisy, 

které umocnily dojem z tohoto představení. 

Kolíbá se velryba 17. 1. 2019 1. ročník 85 žáků 

Žáci 1. tříd navštívili divadlo Alfa, kde zhlédli loutkové představení Kolíbá se velryba. Dětem se pohádka 

velmi líbila.  

Florbal - krajské kolo 21. 1. 2019 5. ročník 10 žáků 

Naši páťáci vybojovali postup do kvalifikace na republikové finále, když v krajském kole zvítězili v 

konkurenci 10-ti škol.   

Zimní soustředění 8. C 27. - 31. 1. 2019 8. C 26 žáků 

Lyžařské zimní soustředění třídy 8.C probíhalo v hotelu Stella na šumavském Špičáku. Perfektní lyžařské 

podmínky přály výcviku nejen na běžeckých lyžích, ale i na sjezdových lyžích a na snowboardu. 

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo 28. 1. 2019 9. A, B 2 žákyně 

Okresního kola OČJ , které proběhlo 28.1., se zúčastnilo celkem 47 žáků ze základních škol a gymnázií. V 

této náročné konkurenci si naše reprezentantky vedly velmi dobře. Štěpánka Kovaříková z 9.B obsadila 15. 

místo a Natálie Harantová z 9.A skončila šestnáctá. 
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Maškarní bál aneb bavíme se v maskách 31. 1. 2019 8 tříd 2. stupně   

Maškarní bál pro 2. stupeň proběhl ve velké tělocvičně. Po maškarním reji byly vyhlášeny nejkrásnější 

masky jednotlivců i oceněny třídy s největším počtem masek. Všechny děti byly odměněny drobnou 

sladkostí.  

Konverzační soutěž v Aj 31. 1. 2019 6. - 9. ročník   

Školní kolo Konverzační soutěže v Aj proběhlo za účasti 11 žáků kategorie šestých a sedmých ročníků a 

vítězem se stal Marek Krejčík ze 7.A. Stejný počet se zúčastnil i v kategorii osmých a devátých tříd, kde 

vyhrála Natálie Harantová. Vítězové obou kategorií postupují do okresního kola.  

 Knihovna - brána k informacím leden 2019 6. ročník 115 žáků 

Žáci si nejdříve vyslechli zajímavou přednášku pracovníka knihovny, seznámili se s organizací a systémem 

vyhledávání žádaných titulů knih. Byli informováni o besedách a  akcích, které knihovna pořádá. 

Dozvěděli se o zajímavých titulech, komiksech, deskových hrách, které knihovna nabízí. Poté si mohli sami 

vyzkoušet najít knihu, o kterou měli zájem. Někteří si s sebou odnášeli formulář na přihlášení do knihovny.  

Otesánek 14. 2. 2019 2. ročník 107 žáků 

Žáci 2.tříd navštívili divadlo Alfa, kde zhlédli loutkové představení Otesánek. Pohádka byla proložená  

fotografiemi známých míst v Plzni. Toto představení se dětem moc líbilo.  

Zimní soustředění 7. C 4. - 8. 2. 2019 7. C 28 žáků 

V počtu 26 žáků jsme se vypravili za výbornými sněhovými podmínkami na Špičák. První den jsme 

prošlapovali stopu na běžkách a za slunného počasí jsme objeli 13 km. Další dny už jsme byli na sjezdovce 

na Špičáku a stihli jsme i závod ve slalomu. Lyžařský kurz se vydařil i díky krásnému počasí a  velké 

sněhové nadílce.  

Recitační soutěž - školní kolo 5. 2. 2019 2. - 9.ročník 25 žáků 

Školní kolo recitační soutěže proběhlo jako každoročně napříč všemi ročníky. Do obvodního kola bylo 

vybráno 5 žáků ze čtyř kategorií.  

Lyžařský výcvik 5. ročník 11. - 15. 2. 2019 5. A, B, C 69 žáků 

Páťáci završili své lyžařské kurzy na I. stupni. Všichni zvládli kurz na výbornou a jsou tak připraveni na II. 

stupeň. 

Konverzační soutěž v Aj - okresní kolo 19. 2. 2019   2 žáci 

Okresního kola se zúčastnili vítězové školního kola. Změřili své znalosti se žáky jiných základních 

plzeňských škol a víceletých gymnázií.  

Lyžařský výcvik 7. A, B, E 18. - 22. 2. 2019 7. A, B, E   

Lyžařský kurz pro nesportovní třídy se konal na Šumavě v hotelu Stella. Probíhal výcvik na sjezdových 

lyžích, někteří žáci se zdokonalovali na snowboardu.  

Recitační soutěž - obvodní kolo 20. 2. 2019   24 žáků 

Obvodního kola recitační soutěže se zúčastnilo 24 žáků ze 7 škol z obvodu Slovan. Ve velké konkurenci 

uspěli ve druhé kategorii Vojtěch Vlnař a ve čtvrté kategorii Jakub Čech. Oba postupují do městského kola.  

Lyžařský výcvik 4. ročník 4. - 8. 3. 2019 4. A, B 48 žáků 

Letošní zima byla opravdu povedená a tak žáci ze čtvrtých tříd se sportovním zaměřením mohli využít 

zasněžených sjezdovek dosyta.   
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Přednáška o dravcích 11. 3. 2019 6., 7. ročník 238 žáků 

Zajímavou formou přiblížil p.Brož ze záchranné stanice Sokolnický dvorec život našich dravců a sov. 

Beseda byla určena pro žáky 6.a 7.ročníků, kterým se líbila.  

Biologická olympiáda 14. 3. 2019 7. - 9. ročník   

Letošního ročníku Bio se zúčastnilo 35 dětí ze 7-9.roč. Žáci si prověřili vědomosti z přírodopisu. Vítězi se 

stala Kl.Neblechová z 8.B a Š.Krátký z 7.E. 

  

Vodárna - exkurze březen 2019 8. A, B 43 žáků 

Žáci se seznámili s historií a provozem plzeňské vodárny. Exkurze byla zajímavá a žákům se líbila. 

Veselé zoubky 19. 3. 2019 1. ročník 85 žáků 

Děti z 1. tříd se při akci Veselé zoubky dozvěděly, jak správně pečovat o svůj chrup. Na konci dostaly 

dárečky na péči o zuby. 

Basketbal - krajské kolo - dívky 19. 3. 2019     

V krajském kole jsme opět dokázali, že basketbal hrát umím, a i když jsme družstvo sestavili převážně ze 6. 

ročníku, holky se prosadily a skončily třetí. 

  

Divadelní představení Honza.Honzo?Honza! 20. 3. 2019 1. ročník 85 žáků 

Divadlo Alfa připravilo pro děti krásné představení Honza. Honzo? Honzo! Dětem se pohádka velmi líbila.  

Matematický KLOKAN 22. 3. 2019 2. - 9. ročník 414 žáků 

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

3. ročník) zvítězil jako loni Filip Hosnedl z 3. C, který získal 84 bodů z 90 možných. V kategorii Klokánek 

(4. a 5. ročník) byla nejlepší Ema Laňová (5. C), která získala 102 bodů ze 120 možných. V kategorii 

Benjamin se na prvním místě umístil Jiří Lüftner ze 7. A s 99 body ze 120. V nejstarší kategorii pro ZŠ 

(Kadet - 8. a 9. ročník) získal nejvíce bodů Lukáš Dominik z 9. A, získal 104 bodů ze 120 možných. 

  

Projektový den na SPŠE 22. 3. 2019 8. C  26 žáků 

"Matematika je všude kolem nás". O tom se přesvědčili i žáci 8. C, kteří se zúčastnili projektového dne, 

který byl zaměřený na matematickou gramotnost a provázanost matematiky s ostatními obory - fyzikou, 

chemií a výpočetní technikou. 

Techmania - exkurze 22. 3. 2019 8. D 23 žáků 

Žáci 8.D navštívili expozice v Techmánii  Science center a Planetária. Vyzkoušeli si interaktivní expozice a 

zhlédli jsme zábavnou show s tekutým dusíkem. 

  

PIXAR - exkurze Praha 28. 3. 2019 6. D, 7. D 53 žáků 

Žáci z uměleckých tříd 6.D a 7.D navštívili v pražských Holešovicích výstavu PIXAR. Seznámili se s 

procesem vzniku animovaných filmů a dozvěděli se spoustu zajímavostí o jednotlivých animovaných 

filmech jako je např. Hledá se Nemo, Úžasňákovi, V hlavě, Coco a spoustu dalších. 
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Vybíjená 4. - 5. tříd 
březen, duben 

2019 
4.-5. třída 24 žáků 

Stejného výsledku letos dosáhla družstva dívek i chlapců 4. a 5. tříd na turnaji ve vybíjené. Obě družstva 

vyhrála obvodní kolo a v okresním kole jim těsně uniklo vítězství, takže si shodně odvážejí stříbrné 

medaile. Ale i tak je to obrovský úspěch v tak silné konkurenci mnoha škol plzeňského okresu. Kategorii 

dívek pořádala jak obvodní, tak i okresní kolo již tradičně naše škola. 

Matematická olympiáda Z 6 - 8 - školní kolo 
září 2018 - 

březen 2019 
6. - 8. ročník 14 žáků 

Školního kola se zúčastnilo 14 žáků. Do okresního kola postoupil Štěpán Petrík ze 6. C, Marek Köcher, Jiří 

Lüftner a Oliver Soukup, všichni ze 7. A a Pavla Sankotová z 8. D. 

Matematická olympiáda Z 6 - 8 - okresní kolo 9. 4. 2019 6. - 8. ročník 5 žáků 

Okresního kola se zúčastnili Oliver Soukup, který obsadil 13 - 19.  místo s 11 body z 18 možných a Jiří 

Lüftner, který se umístil na 23. - 24. místě s 10 body. Oba se stali úspěšnými řešiteli. Pavla Sankotová, 

která obsadila 9. - 12. místo, Marek Köcher a Štěpán Petrík, zde také bojovali v tvrdé konkurenci s žáky 

gymnázií.  

Matematická soutěž Pangea 11.-22.2., 2. 4. 6. A, B, D 71 žáků 

Žáci soutěží v řešení reálných matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás.  

Soutěže se účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České republice, letos soutěžilo 45 787 dětí 

ze 473 škol. Žáci naší školy soutěžili ve školním kole v online verzi 11. - 22. 2. Zveřejnění výsledků 

proběhlo 2. 4. 2019. Do soutěže se v naší škole zapojilo 71 žáků.  

Mezi nejlepší řešitele naší školy patří David Lavička z 6. A, Marie Hausnerová a Šárka Chovancová z 6. B. 

V kraji se David Lavička umístil na 24. místě. 

Galerijní animace 25. 4. 2019 6. D 29 žáků 

Žáci ze 6.D se zúčastnili galerijní animace k výstavě Kariéra na paletě, která proběhla ve výstavní síni "13" 

Západočeské galerie. Žáci si prostřednictvím komentované prohlídky prošli výstavou a na závěr si 

vyzkoušeli živé obrazy vylosovaných alegorických postav. 

Badmintonový turnaj ve Slovinsku 12. - 14. 4. 2019     

Turnaje se zúčastnilo 6 badmintonistů z Plzně, mezi kterými byli 3 naši žáci. 

Pythagoriáda - školní kolo 15. 4. 2019 5. - 8. ročník 53 žáků 

Z 5. ročníků byli nejlepší Štěpán Laně a Bartoloměj Hurda, kteří postoupili do okresního kola. Ze 7. třídy 

postoupili Marek Köcher a Jiří Lüftner a z 8. ročníku se zúčastnila okresního kola Pavla Sankotová. 

Techmania Science Center - exkurze 17. 4. 2019 8. A 22 žáků 

Po dvou letech se žáci 8.A vrátili do Techmanie, kde si ověřili v praxi znalosti získané ve fyzice i chemii a 

shlédli krátké filmy v prostoru planetária. Vyvrcholením byla show s dusíkem. 

Techmania Science Center - exkurze 24. 4. 2019 8. B 21 žáků 

Dvouhodinový pobyt v Techmanii byl opět přínosný, zajímavý a nabitý informacemi z oblasti vědy. Žáci si 

vyzkoušeli  fyziku a chemii zábavnou formou a jinak než ve školních lavicích. 
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Jaderná fyzika a Černobyl - přednáška 29. 3. 2019 
6. B, D, 7. A, 

B, 8. r., 9. A, B 
250 žáků 

 Někteří žáci 2. stupně si vyslechli přednášku paní Kateřiny Vršanské o Černobylu. Přednášející prokládala 

film o Černobylu vyprávěním o tom, jak se událost v Černobylu v roce 1986 odehrála, o zabezpečení 

zničeného reaktoru i o tom, jak a kde se tam nyní žije. Paní Vršanská také odpovídala dětem na jejich 

dotazy. Přednáška byla velice zajímavá. 

Techmania Science Center - exkurze 30. 4. 2019 7. A, C 52 žáků 

Žáci 7. A a C společně navštívili Techmánii. Zde si na vlastní kůži vyzkoušeli fyziku i chemii interaktivní  

formou. Největší úspěch měla zábavná show na téma dusík, do které se někteří studenti aktivně zapojili. 

Čistička odpadních vod - exkurze 30. 4. 2019 8. D 23 žáků 

Žáci 8.D v rámci projektu PROSIT navštívili čističku odpadních vod na Jateční třídě. Děti se seznámily 

jakým procesem se vrací zpět do Berounky vyčištěná voda. Exkurze byla velmi zajímavá. 

Pohár vědy - BEPPO 2019 
leden - duben 

2019 
4. - 8. ročník 10 žáků 

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

VĚDY. V letošním školním roce 2018/2019 s názvem BEPPO 2019 jsme usilovali o vítězství v kategorii I.  

stupeň. Náš tým Slizáci se musel vypořádat s řadou náročných úkolů. Úkoly nejen otestovali jejich 

dovednost vyhledávání informací, ale i zručnost při vytváření vlastních pokusů. V soutěži bylo možné 

získat 400 bodů. Slizáci vybojovali úctyhodných 342 bodů. 

Beseda s veterány 3. 5. 2019 9. C 27 žáků 

Žáci 9.C se 3.5.2019  zúčastnili akce "Beseda s veterány 2. světové války". Akce se konala v rámci 

Slavností svobody. Žáci plzeňských škol v zaplněném sále tleskali šesti americkým a čtyřem belgickým 

hrdinům, kteří před 74 lety osvobozovali Plzeň a západní Čechy.  

Akce má opakovaně velký úspěch a i na přání veteránů se uskutečnila také letos. Žáci měli možnost 

pokládat otázky a dozvěděli se spoustu zajímavých informací. Veteráni zavzpomínali na své osobní zážitky 

nejen z května 1945.   

Techmania Science Center - exkurze 9. 5. 2019 6. B, D 56 žáků 

Žáci ze 6. B a 6. D navštívili Techmanii. Třída 6. D shlédla film Polaris a 6. B si naopak vyzkoušela 

Směnárnu peněz. Společně si pak prošli Planetárium, zúčastnili se zábavné show s dusíkem a prohlédli si 

jednotlivé expozice, které si i aktivně vyzkoušeli.  

McDonald Cup 9. 5. 2019 4. - 5. ročník 12 žáků 

Mimořádně úspěšný rok prožili fotbalisté. Přes výhru v obvodním kole, okresním i krajském se probojovali 

do republikového finále, které se hrálo 4.-5. 6. v Olomouci. Zde skončili na krásném 7. místě, což je 

obrovský úspěch. I vzhledem k tomu, že na začátku hraje 4000 škol.  

Život kolem nás - prezentace 10. 5. 2019     

V druhý květnový pátek patřil koncertní sál naší školy dalšímu ročníku soutěže Život kolem nás. I letos 

poměřili své prezentační schopnosti ti nejlepší vypravěči z řad osmáků a deváťáků. Sedmáky pak poprvé 

zastínili šesťáci. Na akci byli zároveň vyhlášeny nejlepší snímky letošního ročníku fotosoutěže Bydlím na 

nejkrásnějším místě na světě.  
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Techmania Science Center - exkurze 14. 5. 2019 8. C  26 žáků 

Žáci 8.C objevovali vědu v Techmanii. Hravou formou si vyzkoušeli jednotlivé exponáty z oblasti chemie a 

fyziky. Celý pobyt si zpříjemnili i zhlédnutím představení o tekutém dusíku.  

Atletické závody 15. 5. 2019 6. - 7. ročník   

Velikým úspěchem pro naši školu skončilo okresní kolo atletických závodů Poháru rozhlasu. Družstvo 

chlapců 6. - 7. tříd si suverénně vybojovalo v konkurenci 12 škol první místo a zároveň postup do krajského 

kola. Stejně stará děvčata skončila na 6. místě, ale i to je pro naše sportovce dobré umístění.  

Branný den 15. 5. 2019 6. -9. ročník   

Městská policie připravila ve spolupráci s SDH Bílá Hora soutěžní dopoledne. Čtyřčlenné týmy byly 

složeny z žáků druhého stupně, přičemž každý tým musel obsahovat dva kluky a dvě dívky. Žáci na trati 

dlouhé 3km plnili nejrůznější úkoly, které byly tematicky spjaty s prací záchranných složek. Součástí akce 

bylo předvedení zásahu policejního psa a ukázka práce hasičů.  

Praha - exkurze 16. 5. 2019 8. B, D 44 žáků 

Žáci 8BD navštívili hlavní město Prahu. Exkurze se zaměřila na návštěvu Pražského hradu, Starého města, 

Karlova mostu a Václavského náměstí. Exkurze do Prahy děti zaujala.  

Atletické závody 16. 5. 2019 8. -9. ročník   

Na stadionu na Skvrňanech proběhly tradiční atletické závody 8. a 9. tříd. I přes nepřízeň počasí se naši 

žáci v tvrdé konkurenci neztratili a zazávodili si s nejlepšími atlety Plzně. 

Gladiátorské zápasy 30. 5. 2019 6. B, D 56 žáků 

Žáci 6. B a 6. D shlédli vystoupení skupiny historického šermu Viva Gladius. Byli seznámeni s historickým 

šermem z období starověkého Říma a gladiátorskými zápasy. Vyslechli si krátkou přednášku o samotných 

gladiátorech, jejich zbraních, zbroji a každodenním životě. Zároveň si také mohli vybrané zbraně 

prohlédnout, potěžkat a někteří i vyzkoušet. 

Přednáška o Africe 17. 6. 2019 6. ročník   

Žáci 6. ročníku byli zábavnou formou seznámeni s africkým kontinentem. Prezentace fotografií, vyprávění 

z vlastních zkušeností a přednáška byly zaměřeny na Tanzanii, Keňu, Namibii a Etiopii. 

Pythagoriáda - okresní kolo 28. 5. 2019 
5.,7., 8. 

ročník 
5 žáků 

V okresním kole v kategorii 5. ročníků získal Štěpán Laně 11 bodů z 15 možných a stal se tímto úspěšným 

řešitelem, Bartoloměj Hurda získal krásných 8 bodů. V kategorii 7. ročníků získal Marek Kőcher 13 bodů z 

15 možných a umístil se na 4. - 5. místě, Jiří Lűftner se umístil na 6. - 9. místě s 12 body. V kategorii 8. 

ročníků obsadila Pavla Sankotová s 10 body 9. - 12. místo. Všichni tři žáci 2. stupně se stali se svými 

výsledky úspěšnými řešiteli ve velké konkurenci s žáky z gymnázií. 

Školní výlet (Brdy) 12. 6. 2018 9. A 26 žáků 

9. A se  uprostřed června vydala do naší nejmladší chráněné krajinné oblasti. K největšímu českému 

vnitrozemskému pohoří je přiblížil vlak do Mirošova, odkud se vydali do nedaleké obce Dobřív s 

historickým Švédským mostem a národních technickou památkou v podobě vodního hamru. Hlavním cílem 

uvnitř CHKO Brdy byla bývalá výcviková plocha Bahna. Suché počasí předchozích dní je sice ochudilo o 

fyzický prožitek z jejího názvu, avšak maminky si po návratu domů oddychly. 
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Cyklistický kurz 7. C 20. - 24. 5. 2019 7. C  28 žáků 

Letního soustředění do Brd se zúčastnilo 27 žáků. Ubytováni byli v rekreačním středisku Brdy. Dopoledne 

vyráželi žáci na cyklovýlety, navštívili spoustu krásných míst. Např. Pilskou vodní nádrž nebo Padrťské 

rybníky. Odpoledne žáci soutěžili v různých sportovních i vědomostních aktivitách.   

Sportovní soustředění - Alpy 26. - 31. 5. 2019 
7. C, 8. A, C, 

9. C - výběr ž. 
24 žáků 

Výběr žáků se zúčastnil adrenalinového zájezdu v rakouských Dolomitech. Tam si vyzkoušeli rafting na 

divoké řece, jízdu na koloběžkách, vysokohorské túry a lezení po skalách (ferraty). 

Krásná Anglie - zahraniční zájezd 26. - 31. 5. 2019 výběr žáků 45 žáků 

Zahraničního zájezdu se zúčastnilo 45 žáků - výběr z 8. B a 9. A, B, C. Žáci si během jednoho dne 

prohlédli belgická města Gent a Bruggy a následujícího rána se přeplavili trajektem do Anglie. Tam 

navštívili Canterbury s krásnou katedrálou, prošli městečko Winchester, prohlédli si megalitickou pravěkou 

památku Stonehenge, obdivovali podmořský svět v Sea Life v Brightonu, podívali se do letního sídla králu 

ve Windsoru a v neposlední řadě si mohli procvičit angličtinu při pobytu v rodinách. 

  

Techmania Science Center - exkurze 28. 5. 2019 6. A, 7. D 54 žáků 

Žáci 6.A a 7.D společně navštívili Techmánii. Zde si na vlastní kůži vyzkoušeli fyziku i chemii interaktivní  

formou. Největší úspěch měla zábavná show na téma dusík, do které se někteří studenti aktivně zapojili.  

Pražské literární lokality - exkurze 3. 6. 2019 9. A 26 žáků 

Pondělí 3. června nebylo jen prvním letošním tropickým dnem na území našeho  hlavního města, ale 

zároveň termínem posledního výletu našich deváťáků do matičky Prahy. Žáci 9. A vyrazili na Pražský hrad, 

kde pátrali po významných obyvatelích Zlaté uličky, zajímavých sochách v bazilice svatého Jiří nebo 

historických událostech, které se váží ke Starému královskému paláci. Protože exkurze měla dodat 

konkrétní obrysy dosud nenavštíveným místům spjatých s českou literaturou, následovala procházka 

Nerudovou ulicí, po Karlově mostě a bočních uličkách Starého i Nového města. Hašlerovy Staré zámecké 

schody přitom deváťáci zdolali hned ráno. A když se začínalo písní populárního umělce první poloviny 

dvacátého století, závěr exkurze proběhl na o padesát let mladším  „václavskym Václaváku“ Pražského 

výběru. 

  

Německá beseda - přednáška 6. 6. 2019 8. B, D 44 žáků 

Žáci 8. ročníků navštívili německou a rakouskou knihovnu, ve které je zprvu paní knihovnice seznámila s 

chodem knihovny a vyhledáváním příslušných zahraničních dokumentů v ní. Poté se žáci setkali se dvěma 

praktikantkami z Německa, které jim zpočátku formou prezentace poskytly personální informace o sobě v 

německém jazyce. Beseda dále probíhala formou konverzace uvedeného jazyka, ve které žáci nejprve 

kladli otázky směrem k rodilým mluvčím a následně se role vyměnily dotazováním směrem k žákům. 

Německá beseda v nemalé míře prohloubila z praktického hlediska konverzační metodu žáků s rodilými 

mluvčími.  

  

Cyklistický kurz 6. C 3. - 7. 6. 2019 6. C 29 žáků 

3. - 7. 6. 2019, Konstantinovy lázně - kemp La Roca. Žáci sportovní třídy během soustředění našlapali 

příjemných 270 kilometrů.  
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Techmania Science Center - exkurze 14. 6. 2019 7. B 21 žáků 

Žáci 7. B navštívili dne 14. 6. 2019 expozici Techmanie. Zpestřením byl program "Jaký smysl mají 

smysly?". Žáci byli rozděleni do dvou skupin, jedna pracovala v klubovně, kde si vyzkoušeli své smysly, 

zejména chuťové a čichové. Vyrobili si i svoji vlastní vůni. Druhá skupinka mezitím vypracovávala 

pracovní listy, kde pomocí exponátů odpovídali na různé záludné otázky. Pak se skupinky vyměnily. Na 

závěr žáci dostali velký plakát, kam si ve škole přepsali svoje odpovědi a plakát si vyvěsili ve třídě. Užili si 

krásné dopoledne. 

Výlet Šťáhlavy, Kozel 19.6. 2019 1.B, 1.D 29 žáků 

Seminář pro žáky 6. tříd byl založen na živé debatě 2 lektorů (profesionál v rizikovém prostředí a lektor na 

vozíku s reálným příběhem) s dětmi. Žáci mohli nejen diskutovat, ale také shlédli reálná videa s fatálními 

úrazy, která byla neplánovaně natočena mladými lidmi, když se předváděli. Seminář v žácích zanechal 

hluboký dojem. 

Školní výlet - Mirakulum 25. 6. 2019 6. C, 6. D 58 žáků 

Žáci sportovní třídy 6.C a umělecké 6.D vyrazili na školní výlet do zábavně-naučného parku Mirakulum v 

Milovicích u Prahy. Park se rozkládá na ploše 7 hektarů a je plný zábavy, her, stromů a zvířat. Objevovat 

jsme mohli krásné prostředí dřevěného hradu, projet se úzkokolejnou parní železnicí, projít se lesním 

městem, obrovským bludištěm nebo minizoo. Nechybělo ani tolik potřebné ochlazení ve vodním světě. 

Školní výlet - Přírodní rezervace Zábělá 25. 6. 2019 6. A, 6. B 46 žáků 

Žáci tříd 6. A a 6. B se vydali na školní výlet podél pravého břehu řeky Berounky v přírodní rezervaci 

Zábělá, která spadá pod evropsky významné lokality. Přírodní rezervací vede naučná stezka, která začíná v 

Bukovci u Plzně. Cestou žáci využívali turistické stezky v Zábělském lese a poté turistické značení přímo v 

samotné přírodní rezervaci. NS je dlouhá 4,7 km a je na ní deset zastávek s informačními tabulemi. 

Školní výlet - Muzeum čokolády Praha 25. 6. 2019 7. B, 8. C 33 žáků 

Žáci tříd 7. B a 8. C se vydali na školní výlet do Muzea čokolády v Praze. Zde si žáci prohlédli muzeum 

čokolády a na workshopu si svoji čokoládu také vyrobili. Zároveň si nakoupili i dostatečné zásoby výborné 

čokolády. 

Galerijní animace 26. 6. 2019 6. D 27 žáků 

Žáci umělecké třídy 6.D završili školní rok galerijní animací k výstavě "KUBIŠTA - FILLA. Plzeňská 

disputace" v Západočeské galerii v Masných krámech. Seznámili se nejen výkladem ale i aktivitou s díly a 

životy českých kubistických malířů Bohumila Kubišty a Emila Filly. 

Sportovní den 24. 6. 2019 6. - 9. tř.   

Poslední týden ve škole byl zahájen sportovním dnem pro žáky 6. - 9. tříd. V lesoparku Homolka bylo 

připraveno 13 stanovišť, kde soutěžili po třídách žáci 6. - 8. tříd. Jednotlivé úkoly organizovali pro mladší 

spolužáky žáci 9. tříd. Všichni byli spokojeni, sportovali a fandili. 
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6.3 Partnerství se školami v tuzemsku 

 

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

 

6.4 Partnerství se školami v zahraničí 

 

Škola spolupracuje se základní školou v Lendavě (Slovinsko): 

- účast žáků 25. ZŠ na mezinárodním turnaji v badmintonu v Lendavě (duben 2019) 

- účast žáků ze ZŠ v Lendavě na mezinárodním turnaji v Plzni (červen 2019) 

- vzájemná hospitace učitelů na školách v Plzni a Lendavě (duben 2019) 

 

6.5 Zapojení do projektů 

Společné vzdělávání žáků a profesní rozvoj pedagogů 

Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol projektů zjednodušeného vykazování - 

šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP 

Aktivity realizované v průběhu realizace projektu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019: 

Školní speciální pedagog 0,5 úvazku - diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků, 

pomoc při vytváření a zlepšování podmínek pro úspěšnou integraci žáků se SVP, spolupráce 

při tvorbě PlPP a IVP pro žáky se SVP – Mgr. Eliška Pilíková 

Školní asistent 0,5 úvazku - nepedagogická podpora při spolupráci školy a rodiny (informace, 

pravidelná školní docházka apod.), podpora pedagogovi při organizační činnosti při 

vyučování i mimo – Helena Sladká 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi  

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky ZŠ - DVPP zaměřené na mentoring  

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů 

Naše škola je partnerem Institutu pro regionální spolupráci, o.p.s. a společně s dalšími 

partnerskými školami realizujeme projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 

v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Zajistíme činnost centra 

kolegiální podpory (CKP), jehož cílem bude organizovat workshoy pro pedagogy z okolních 

škol. Obsahem workshopů budou moderní trendy ve výuce přírodovědných předmětů 

a experiment jako nástroj výuky s praktickým využitím systému PASCO. Pedagogové, kteří 

povedou na naší škole workshopy jsou Vl. Zahradníková, M. Havlová a P. Žižka  

PROSIT v Plzni 

Naše škola je jednou z 15 škol v Plzni, které se zapojily do projektu PROSIT. Naši žáci 

navštíví v rámci tohoto projektu Centrum robotiky, kde pro ně budou připraveny workshopy, 

osmáci navštíví místní firmy (Plzeňská teplárenská, Plzeňské městské dopravní podniky, 

Vodárna Plzeň, Čistá Plzeň), pět pedagogů navštíví vzdělávací akce zaměřené na využívání 

robotických stavebnic a dotykových zařízení a ve školní družině vznikne proinkluzivní koutek 

s tímto technickým vybavením. Číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004748. 

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0./0.0./16_034/0008356 

Cílem projektu je komplexní rozvoj odborného vzdělávání na středních školách Plzeňského 

kraje s důrazem na technické a řemeslné obory. Realizace spadá do období od 1. 1. 2018 do 

31. 12. 2020. Cílovou skupinou jsou žáci středních, základních a mateřských škol. Dále 

pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.  

Projekt určený středním školám umožní modernizaci vybavení odborných učeben. 

V rámci projektu jsou realizovány projektové dny pro žáky ZŠ a workshopy pro učitele ZŠ 

zaměřené na matematickou a čtenářskou gramotnost, organizovány kroužky Robotiky, 

Programování,  Pájení kovů, Otevřeného HW a počítačové bezpečnosti a Polytechnické 
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workshopy, soutěže z Robotiky a Minihackethon, workshopy kariérového poradenství pro 

výchovné poradce a poradce pro volbu povolání na ZŠ. V rámci projektu budou pořádány 

i letní kempy zaměřené na polytechnické vzdělávání, výuku odborného německého jazyka, 

robotiku a podnikavost. Do projektu je zapojeno 14 středních škol Plzeňského kraje, 

spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 71 základních a 13 

mateřských škol v plzeňském regionu. Naše škola spolupracuje s VOŠ a SPŠE Plzeň. 

Z pedagogických pracovníků 25. ZŠ se projektu účastní L. Tolar, Z. Novák a A. Vodrážková. 

 

Projekty, které podporujeme: 

Noc s Andersenem 

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

Na naší škole proběhla z pátku 23. března na sobotu 24. března 2018. Letos si účastníci akce 

připomínali 100 let od založení Československa, pohádku Statečný cínový vojáček, Rychlé 

šípy a knížku Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Opět se věnovali sportování, 

soutěžím, v divadelní dílně si zahráli pohádku, připravili něco dobrého na zub a těšili se na 

půlnoční překvapení.  

Ekohraní – připomenutí Dne Země 

Žáci z 9. A si v červnu připravili pro své mladší spolužáky z 1. stupně zábavná stanoviště plná 

úkolů, které se týkaly přírody a životního prostředí. Děti si vyzkoušely třídit odpad, 

srovnávaly vývojová stádia některých živočichů, zjišťovaly, jak rychle se v přírodě rozloží 

některé odpady, nebo hledaly odpovědi na některé přírodopisné otázky. 

Čtení s Máchou 

V květnu proběhla akce "Čtení s Máchou", v prostředí naší školní zahrádky a hřiště. Žáci byli 

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

soutěží.  

Zelená škola 

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

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

Méně solit - Výzva Hlavního hygienika ČR 

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

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

nabízených dětem. 

 

 

6.6 Výchovné poradenství 

 

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 

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

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

především pak výchovný poradce. 

Výchovný poradce (VP): 

a) věnoval zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro pokračování 

žáků v dalším studiu, 

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

metodickou pomoc při: 

➢ práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

➢ práci se žáky nadanými a talentovými, 

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

nebo hmotnou pomoc,  
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➢ 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. Spolupráce se speciálním pedagogem ve škole. 

   

Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ke konci školního roku bylo na škole poskytováno vzdělávání s podpůrnými opatřeními  

1. stupně 24 žákům, vzdělávání s podpůrnými opatřeními 2. stupně 61 žákům, vzdělávání 

s podpůrnými opatřeními 3. stupně 7 žákům.  

Všichni žáci jsou vzděláváni podle na základě doporučení pedagogicko-psychologických 

poraden či SPC a na žádost zákonného zástupce, popř. uvážení školy (1. stupeň podpůrných 

opatření).  Pro každého žáka je zpracován individuální vzdělávací plán (IVP) za spolupráce 

příslušné pedagogicko-psychologické poradny, třídního učitele a vyučujících dotyčných 

předmětů, popř. Plán podpory či plán Způsob zavedení a poskytování podpůrného opatření ve 

výuce. 

Plány jsou vyhodnocovány na konci školního roku. 

Spolupráce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

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 PlPP, IVP atd. 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 
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stránky naší školy, nástěnka k volbě povolání, třídní schůzky, individuální konzultace pro 

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

Na podzim (12.11.2018) se na škole uskutečnila schůzka s rodiči vycházejících žáků, kde 

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

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

 

V rámci volby povolání probíhaly tyto akce: 

Besedy na Úřadu práce 

Žáci 9. ročníků se zúčastnili v říjnu 2018 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  

Podpora technických oborů - akce: 

• Exkurze na SPŠE - "Matematika je všude kolem nás". O tom se přesvědčili i žáci 8. C, 

kteří se zúčastnili projektového dne, který byl zaměřený na matematickou gramotnost 

a provázanost matematiky s ostatními obory - fyzikou, chemií a výpočetní technikou. 

Akce se konala 22.3.2019. 

 

Výsledky přijímacího řízení na SŠ 

Z 9. ročníku vyšlo celkem 81 žáků, 71 jich bylo přijato na následující typy vzdělání: 

1.) Střední vzdělání s maturitní zkouškou – 71 žáků: 

  M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou – 45 žáků  

  K - čtyřletá gymnázia – 20 žáků 

  L - úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou – 5 žáci     

  N - vzdělání v konzervatoři – 1 žák                                  

2.) Střední vzdělání s výučním listem – 10 žáků (H) + 0 žáků (E - obory kategorie ,,E" 

jsou určeny hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním 

znevýhodněním) 

Z 5. ročníku bylo přijato 18 žáků (z 33) na osmiletá gymnázia. 

Ze 7. ročníku byli přijati 2 žáci (z 10) na šestileté gymnázium. 

Z 8. ročníku vyšel 1 žák. 

 

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), 26.9.2018 

• Porada výchovných poradců (ÚP), 16.10.2018 

• Porada výchovných poradců (PPP – novely vyhlášek), 23.1.2019 

• Porada výchovných poradců (PPP – novely vyhlášek), 13.5.2019 
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Řešení výchovných problémů 

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

konaly výchovné komise – celkem 2. Spolupracovali jsme s odborníky PPP, SVP, sociálními 

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

látek, rasismem, atd. 

Výchovné poradenství, včetně plánu výchovného poradce, bylo aktivně plněno.  

 

6.6.2 Spolupráce s PPP 

Ve spolupráci s PPP v Plzni docházelo: 

• k tvorbě IVP  pro žáky se SVP, 

• 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. 

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.). 

 

6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 

Spolupráce s rodiči 

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. 

Spolupráce s Městskou policíí města Plzně - cyklus přednášek a besed  

(systematický cyklus od 1. - 9. ročníku - prezentace MP + konkrétní téma). 

 

6.7 Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

Republikové Golfový pohár 6 x   

 Štafetový pohár 16 x   

 Badminton 6   x 

 McDonalds Cup 12 7. místo 

krajské Basketbal D IV. 10 x   

 Basketbal H. IV. 11 x   

 Basketbal H. III. 16   x 

 Štafetový pohár 16 x   

 McDonalds Cup 12 x   

 Badminton 12 x   

 Florbal II.kat 9 x   

okresní Vybíjená 12  x  

 Basketbal  16 3x 1.místo   

 Štafetový pohár 16 x   

 Dopravní soutěž 8    

 McDonalds Cup 12 x   

 Atletický 4-boj H, D 14  x x 

 Přespolní běh H, D 12 x  x 
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V letošním roce jsme vyhráli hodnocení plzeňských ZŠ ve sportovních soutěžích.  

 

Účast v okresním kole soutěže: 

Dějepisná olympiáda – 3 žákyně z 9. ročníku 

Matematická olympiáda – 5 žáků z  2. stupně  

Olympiáda v ČJ – 2 žákyně z 9. ročníku 

Konverzační soutěž v AJ – 2 žáci z II. stupně 

Pythagoriáda – 2 žáci ze 5. ročníku a 3 žáci z 2. stupně 

 

Účast v krajském kole: 

Hledáme nejlepšího mladého chemika – 2 žákyně z 9. ročníku 

Pohár vědy – fyzikální soutěž 

Logická olympiáda – 3 žáci z 5. ročníku a 2 žáci z 8. a 9. ročníku 

 

Pořádali jsme: 

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

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

Vybíjená - obvodní kolo - kat. II - dívky 

               - okresní kolo - kat. II – dívky 

 

Badminton 

V letošním roce jsme opět pořádali krajské kolo, kde naše dvě družstva obsadila 1. a 2 místo. 

V republikovém finále jsme skončili na 3. místě. Všichni žáci sportovních tříd se zaměřením 

na badminton nebo členové kroužku badmintonu se zúčastnili tradičního školního 

badmintonového turnaje „O pohár ředitele Petra Pavla“.  

 

Golf 

V rámci výuky golfu na II. stupni a zájmových kroužků na I. stupni pořádáme během školního 

roku sérii turnajů po názvem Školní golfový pohár. Vždy se jedná o 3 turnaje na podzim a 3 

na jaře a to na hřištích Greensgate – dětská akademie a Chip & Putt Mariánské Lázně a Golf 

Resort Cihelny. 

Vítězové jednotlivých turnajů obdrží pohár a drobné cena. Celkový vítěz z každé kategorie je 

pak uveden na velkém školním poháru. 

 
     
7 Údaje o zapojení školy do: 

a) rozvojových programů 

Naše škola se ve školním roce 2018/2019 nezapojila do rozvojových programů. 

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) 

Naše škola se ve školním roce 2018/2019 nezapojila do mezinárodních projektů. 
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8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Realizace v roce 2018: 

Granty OŠMT a odboru kultury MMP: 

Podpora tělovýchovných aktivit:  17 tis. Kč 

Podpora aktivit k technickému vzdělávání:  34 tis. Kč 

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání: 29 tis. Kč 

Podpora primární prevence rizikového chování: 5 tis. Kč 

Podpora kulturních projektů k 100. výročí vzniku Československa: 40 tis. Kč 

 

Schválené granty do konce roku 2019 – OŠMT a odbor kultury: 

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání: 22 tis. Kč 

Podpora tělovýchovných aktivit: 15 tis. Kč 

Podpora aktivit k technickému vzdělávání: 35 tis. Kč 

  

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2018/2019 

 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla na naší škole žádná inspekční činnost. 

 

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů 

Naše škola je partnerem Institutu pro regionální spolupráci, o.p.s. a společně s dalšími 

partnerskými školami realizujeme projekt s reg. číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj 

a Vzdělávání. Zajistíme činnost centra kolegiální podpory (CKP), jehož cílem 

bude organizovat workshopy pro pedagogy z okolních škol. Obsahem workshopů budou 

moderní trendy ve výuce přírodovědných předmětů a experiment jako nástroj 

výuky s praktickým využitím systému PASCO. Pedagogové, kteří povedou na naší škole 

workshopy jsou Vl. Zahradníková, M. Havlová a P. Žižka  

 

11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Na 25. ZŠ Plzeň nepůsobí žádná odborová organizace.  

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

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

zástupců středních škol z Plzně a okolí. 

 

 

 

26. 8. 2019                                       

 

  Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy       
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Příloha 1 

 

 

Hospodaření školy za kalendářní rok 2018 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 80  /  71,2475 

 

26  /  25,0639 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

 

32 654 

 

18 274 

 

 
 

2  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice 0 

Příspěvek zřizovatele na provoz 8 390 

Státní rozpočet – příspěvek na přímé vzdělávání 45 364 

Vlastní tržby a výnosy 7 762 

Finanční prostředky z dotací a grantů: 

grant: Podpora primární prevence riz. chování 

 grant: Podpora aktivit k technickému vzdělávání 

grant: Podpora volnočasových aktivit dětí 

grant: Podpora tělovýchovných aktivit 

účel. dotace UZ33063-EU/šablony 

účet. dotace UZ33100-EU/Rozvoj kreativity ve 

výuce přírod. předmětů 

 

5 

34 

29 

17 

753 

581 

Příjmy celkem 62 935 

Náklady celkem 62 617 

Hospodářský výsledek 318 

 

 
 

 


