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1. Základní údaje o škole 

 

1.1    Název (podle zřizovací listiny): 

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace 

sídlo: Chválenická 17, 326 00  Plzeň 

IČ: 69972141 

zřizovatel školy: Statutární město Plzeň 

vedení školy:  Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy 

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

   PaedDr. Lenka Třešková, zástupce ředitele pro 1. stupeň 

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

telefonní spojení: 378 028 470 

faxové spojení: není 

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

webové stránky školy: www.zs25plzen.cz 

 

1.2 Poslední zařazení v rejstříku škol: 

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

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

Školní klub – č. j. ŠMS/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, 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. 

   
                                                                                                                                atd. 

1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 

  2014/2015     2014/2015 

MŠ --- --- 

ZŠ 918 37 

ŠD 432 18 

ŠK 35 1 
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1.6 Zařízení školního stravování 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

1200 881 87 11 9,25 
* 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 17 432 Jaký předmět: TV 

S rozšířenou výukou 11 259                      HV a VV 

    

 

1.11 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení  

Vady Počet žáků Ročník 

Mentálně postižení 0 - 

Sluchově postižení 0 - 

Zrakově postižení 0 - 

S vadami řeči 3 3., 8. 

Tělesně postižení 1 8. 

S více vadami 1 4. 

Autisté 6 1., 3., 5., 6., 7. 

Se zdravotním znevýhodněním  1 3. 

S vývojovou poruchou učení  62 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 

S vývojovou poruchou chování 24 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 

Celkem 98 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 

 

1.12   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 
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finančních prostředků. Didaktická technika – 4 tabule SMART Board na 1. stupni, 17 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. 

 
1.13    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.  

Poslední volby členů proběhly v květnu 2014 a první schůzka proběhla 29. září 2014, kde byl 

zvolen předseda a schválen jednací řád. 
 

2 Personální zabezpečení činnosti školy 

 

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

 Přepočtený / fyz. % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 69,9 / 78 100 

Z toho odborně kvalifikovaných 69,9 / 78 100 

 

2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3 

 

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: 0 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 24 

 

2.6 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 7 16 

36 – 50 let 3 32 

51 – 60 let 1 18 

60 – více let 0 1 

Celkem 11 67 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

Online tvorba obrázků, koláží, úprava fotografií 

1. 10. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. P. Nedvědová 

POWER POINT - začátečníci 

23. 9. 2014 SIT Plzeň 

Mgr. Š. Kimlová, I. Aulická, PaedDr. M. S. Levorová 
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Rozvoj gramotností v české škole 

2. - 3. 10. 2014 NIDV Plzeň 

PaedDr. M. S. Levorová 

Tablety iPad 

22. 9. 2014 DDD Plzeň 

Mgr. Z. Novák 

Zdroje informací a vyhledávání 

9. 10. 2014 DDD Plzeň 

Mgr. G. Syková, Bc. V. Mauleová, J. Kourová 

Cloud 

16. 10. 2014 DDD Plzeň 

Bc. V. Mauleová, Mgr. Z. Novák, Mgr. V. Zahradníková 

Úprava fotografie 

12. 11. 2014 DDD Plzeň 

J. Kourová 

Keramická dílna 

6. 10. 13. 10., 3. 11. 
2014 

KCVJŠ Plzeň 

Mgr. K. Hálová 

Kreativní výtvarné techniky 

16. 10. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Š. Kimlová 

Projekt NIQES: iSET - modul školní testování 

16. 10. 2014 ČŠI - hotel Ibis, Plzeň 

Mgr. A. Vodrážková, Mgr. E. Grolmusová 

Kurz "Instruktor lezení" 

23. - 26. 10. 2014 KTV FPE ZČU, Plzeň 

Mgr. J. Maun 

Hry nejen matematické 

23. 10. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. I. Havelková 

Domácí veletrh 

1. 11. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Š. Kimlová 

Kreativní výtvarné techniky-Vánoce 

30. 10. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. M. Boušová 

Jak na ně? Respektující výchova, slovní i neslovní komunikace. 

30. 10 2014 KCVJŠ Plzeň 

Bc. Mauleová, A. Štanglová, H. Sladká, I. Pokorná, J. Kourová 
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Výukové problémy jako jedna z příčin nekázně žáků 

10. 11. 2014 KCVJŠ Plzeň 

PaedDr. J. Bárnetová, Mgr. K. Majerová, Mgr. H. Válková 

TALIS 2013 

13. 11. 2014 ČŠI - Parkhotel Plzeň 

PaedDr. L. Třešková, Mgr. A. Vodrážková 

Jak dosáhnout dobrých vztahů ve třídě 

26. 11. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Grolmusová, Klečková, Bc. Mrázová 

Využití výtvarného umění v hodinách Čj 

8. 12. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. P. Nedvědová 

Jak poznat manipulaci a jak na ni reagovat 

10. 12. 2014 KCVJŠ Plzeň 

J. Kourová, M. L. Künkel, K. Šašková 

Rozvíjení grafomotoriky 

2. 12. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. I. Aulická 

Ukrajina 

11. 12. 2014 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. P. Žižka, PaedDr. M. S. Levorová 

Národní systém inspekč. hodnocení vzděl. soustavy v ČR 

27. 11. 2014 ČŠI - hotel Primavera 

Mgr. A. Vodrážková 

Tvoříme pravidla s dětmi 

8. 1. 2015 KCVJŠ Plzeň 

J. Klečková 

Tiskové sestavy ve Škole OnLine  

14. 1. 2015 DDD Plzeň 

Mgr. J. Koutský, Mgr. M. Michálková 

eTwinning 

16. 1. 2015 SSŠ, Částkova ul. 

Mgr. J. Kaucká, Mgr. E. Grolmusová 
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eTwinning 

13. 2. 2015 SSŠ, Částkova ul. 

Mgr. Š. Holický, Mgr. J. Kaucká, Mgr. E. Grolmusová 

Jak na to v matematice 

25. 2. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. V. Zahradníková 

Klasnyje druzja 

26. 2. 2015 Veřejná info. služba, Farského 14 

PaedDr. M. S. Levorová 

Kreativní výtvarné techniky 

25. 2. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Kimlová, Boušová, Klečková 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK - setkání metodiků projektu 

3. 3. 2015 SOU elektrotechnické, Plzeň 

Mgr. A. Vodrážková 

Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy 

4. 3. 2015 KCVJŠ Plzeň 

J. Kourová 

Práce s hlasem 

6. 3. 2015 KCVJŠ Plzeň 

M. L. Künkel 

Setkání ředitelů ZŠ a šk. metodiků prevence 

17. 3. 2015   

Mgr. E. Syřínková, Mgr. A. Voska 

Emoční poruchy a poruchy chování dětí 

19. 3. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Bc. L. Zralá 

   Klimatická změna a její sociální dopady 

25. 3. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. P. Žižka   

Nápadník-klub učitelů Vv 

27. 3. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. M. Svobodová 
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Efektivní učení žáka se SVP 

24. 3. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. M. Světlíková 

Klub koučování KORESK 

2014/2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. E. Syřínková 

Plechovky, PET láhve, skleničky a brčka jako jednoduché pomůcky ve fyzice 

7. 4. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. V. Zahradníková 

Seminář ČŠI k systému pro úpravy ŠVP 

8. 4. 2015 ČŠI - hotel Ibis, Plzeň 

Mgr. P. Žižka, PaedDr. M. S. Levorová 

Národní systém inspekč. hodnocení vzděl. soustavy v ČR 

9. 4. 2015 ČŠI - hotel Primavera 

Mgr. A. Vodrážková 

Tiskové sestavy ve Škole OnLine  

27. 4. 2015 DDD Plzeň 

Mgr. Z. Novák, Mgr. J. Koutský 

Aplikace poznatků zdravotní TV v školní TV na 1. stupni ZŠ 

21. 4. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Bc. B. Mrázová 

Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení 

21. 4. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. I. Aulická 

Nejlepší nápady do prvouky od 1. třídy 

22. 4. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. I. Havelková 

Improve Your Grammar - Perfect Tenses  

30. 4. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. V. Štěpánová 

Jak sebe i žáky bavit vlastivědou 

14. 5. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. L. Kutá, M. Svobodová 
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Jak využít rytmických nástrojů beze slov 

15. 5. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. K. Majerová, E. Vorlová 

Uganda - perla Afriky 

21. 5. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. P. Žižka 

Jak na moderní výuku na 2. stupni ZŠ 

21. 5. 2015 Informační centrum FRAUS 

Mgr. E. Grolmusová, Mgr. V. Zahradníková, Mgr. J. Maun 

Nová učebnice hudební výchovy 

2. 6. 2015 Informační centrum FRAUS 

Mgr. E. Grolmusová 

How to Prepare an Effective Coversation Class? 

15. 6. 2015 KCVJŠ Plzeň 

Mgr. Štěpán Holický 

Tvoříme pravidla s dětmi 

18. 6. 2015 KCVJŠ Plzeň 

J. Kourová, B. Mrázová, Mgr. H. Válková 

                                                                Celkem 87 zúčastněných pracovníků 

 

 

2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 5,98 / 10     

   

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

 pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0 / 0 

 

  

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

 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 

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

153 32 102 4 

 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

Gymnázia 

4 letá  

Gymnázia 

6 letá 

Gymnázia 

8 letá 

SOŠ SOU Jiné 

115 14 3 25 61 11 1 



11 

 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 36 

- přijatých na víceletá gymnázia 25 

 
3.3 

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

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  2 

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

 
3.4 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2014/2015 

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 

918 

 

650 265 2 0 1 

- 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 3 2 

- z toho 3. stupeň 0 0 

 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Zameškané hodiny celkem 91 851 

- z toho neomluvené 19 

 

 

4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ   

 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 4 

Důvody: stěhování, ZŠ poblíž bydliště 

 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 19 

Důvody: stěhování, nespokojenost s výukou na původní ZŠ 
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5 Prevence sociálně patologických jevů  

 

 Hodnocení Minimálního preventivního programu na 25. ZŠ za školní rok 2014/2015 

 
    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, květen 2015 

 2. roč. – prezentace MP, nebezpečný člověk, září 2014  

 3. roč. – prezentace MP, děti v dopravě, září 2014 

 4. roč. – prezentace MP, bezpečně ve městě, září 2014 

 5. roč. – prezentace MP, zábavní pyrotechnika, prosinec 2014. 

 Evropský den záchrany života - 17. 10. 2014, naši žáci pátých tříd se zúčastnili besedy 

na téma Evropský den záchrany života. Program byl založen na praktických 

činnostech záchrany života, žáci si vyzkoušeli použití tísňové linky a práci podle 

instrukcí lékaře. Všem se program líbil a přinesl mnoho důležitých informací do 

běžného života.  

 Plzeňská dopravní liga - 19. 11. 2014. Ve středu 19. 11. 2014 se v odpoledních 

hodinách konalo na 2. ZŠ městské kolo Plzeňské dopravní ligy. Soutěže se zúčastnilo 

celkem 10 škol. Naši žáci zde zúročili nabyté vědomosti z prvouky, přírodovědy a 

výchovy ke zdraví. Plnili testy z pravidel silničního provozu, poskytování první 

pomoci a požární ochrany. Navázali na úspěchy z předchozích let a dokázali opět 

zvítězit. Výběr 10 ž. ze 4 - 8. roč. 

 Kdy zavolat 150 – výtvarná soutěž, říjen 2014. 

 

 

 

file://///fs2/Usr25$/25.syrinkovael/Dokumenty/2015_2016/VÝKAZY%20A%20HLÁŠENÍ/VÝROČNÍ%20ZPRÁVA/Hodnocení%20MPP%202015.doc%23_top
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       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, 16. 9., 17. 9. 2014 

7. roč.  - prezentace MP, šikana + domácí násilí + trestní odpovědnost, 17., 23. 9. 2014 

8. roč. - prezentace MP, legální drogy + trestní odpovědnost, 15. 10., 11. 11. 2014 

9. roč. - prezentace MP, ilegální drogy + trestní odpovědnost, 4. 11., 18. 11. 2014 

 Exkurze do třídírny odpadu – Černošín – 7. 4. 2015 žáci 8. B, 9. B 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. 

 Čas proměn – dívky 6. roč., 2. 10. 2014 – beseda o dospívání, téma přednášky pro 

dívky bylo dospívání, hygiena, menstruace, anatomie, ženské pohlavní orgány. 

Děvčata dostala i balíček se vzorkem hygienických potřeb, 42 ž. 

 Na startu mužnosti – hoši 6. roč., 2. 10. 2014 - obsahem přednášky pro chlapce byla 

anatomie, mužské pohlavní orgány, hormony, puberta - vztahy, dozrávání po stránce 

fyzické, psychické i sociální, vhodná životospráva a správné hygienické návyky, 33 ž. 

 Seznamovací pobyty žáků 6. tříd – září 2014. 

 Návštěva SVP Plzeň – výběr žáků 8. roč., beseda a prohlídka, duben 2015. 

 Prevence plánovaného těhotenství a interrupcí - 8.4., 14.4, 17. 4. 2015, 9. ročník. 

Přednáška pro žáky 9. tříd byla zaměřena na plánované těhotenství, metody a formy 

antikoncepce a přípravu na rodičovství. Zároveň si osvojili spolehlivost jednotlivých 

metod. Na přednášku navazovala diskuse. 

 Branný den 13. 5. 2015 – výběr 6. - 9. roč. 8 žáků. Městská policie Plzeň ve spolupráci 

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

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

a přilehlém lesním terénu. 

 Policie ČR – ukázka psů vycvičených ke hledání drog + beseda, květen,  

7. A, 7. B, 8. C. 

   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.  

   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: 

 8. 10. 2014 – schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň) 

 10. 3. 2015 - 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. 
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6 Nadstandardní aktivity 

 

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

Název kroužku / 
vedoucí 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 

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 

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. P. Kalabza 

  
  
 

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 
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Kroužek informatiky 
  
Mgr. M. Michálková 

  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

- 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 

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 

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 
-  
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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,…) 

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 

  

 

6.2 Mimoškolní aktivity 

Seznamovací pobyt šestých tříd září 2014 6. A, B, C 
70 

žáků 

Začátkem září vyjeli šesťáci se svými učiteli na tři dny do šumavské přírody, aby se nově vzniklé 
kolektivy blíže poznaly. Všichni se projevili jako zdatní turisté a bez problému vyšlapali na rozhlednu 
Špičák, vrchol Pancíř a Čertovo jezero. Zbyla i energie na sportovní aktivity a hry. K dobré pohodě 
přispělo také výborné jídlo a příjemné ubytování v hotelu Sirotek, pěkné počasí a lesy plné hub. Domů 
jsme se vraceli s hezkými dojmy a taškami hub. 

Dny vědy a techniky 12. 9. 2014 8. ročník 
87 

žáků 

Žáci 8. roč. se zúčastnili pořádané akce na náměstí Republiky Dny vědy a techniky. Měli možnost se 
seznámit se zajímavostmi z oblasti fyziky i chemie. Zapojili se do řady projektů, které probíhaly v 
jednotlivých stáncích a děti velmi zaujaly. Akce byla velmi zajímavá a pro žáky velmi přínosná. 

Škola v přírodě - Dolejší Těšov 15. - 19. 9. 2014 3. A, B 
40 

žáků 

Ve dnech15.9. - 19.9. se třídy 3. A a 3. B zúčastnily školy v přírodě. Děti strávily týden v Dolejším 
Těšově u Hartmanic. Díky krásnému počasí si děti mohly užít šumavskou přírodu. Žáci se seznámili 
nejen s okolím Dolejšího Těšova, ale byl i uskutečněn výlet do města Sušice. Kromě výletů děti 
sportovaly a hrály různé hry v lese i na hřišti. Domů se žáci vraceli plni dojmů nejen ze soutěží, ale 
zejména z překonání strachu při plnění nočního bobříka odvahy.  

Besedy s policií září 2. - 5. r. 
480 

žáků 

Žáci 2. - 5. ročníků se seznámili s prací Městské policie - kdy volat 156: odchyt zvířat, kontrola 
správného parkování, drogová prevence (co dělat s nalezenou injekční stříkačkou apod.) 

Besedy s městskou policií (MP) září 6. - 7. ročník   

Žáci 6. ročníků měli besedu na téma: prezentace MP, šikana + trestní odpovědnost, žáci 7. ročníků 
na téma: prezentace MP, šikana + domácí násilí + trestní odpovědnost. 
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Rozhlas-exkurze 24. 9. 2014 4. r. 
107 

žáků 

Žáci 4. ročníku zhlédli hudebně - zábavný pořad Plzeňské filharmonie JSEM MOOJAK OJAAK neboli 
POJÍDAČ MEDVĚDŮ. Šlo o poutavé vyprávění o životě Jana Eskymo Welzla podbarvené krásnou 
hudbou Plzeňské filharmonie.  

Přespolní běh 29. 9. 2014 8., 9. ročník   

Historického úspěchu dosáhli naši hoši 8. - 9. tříd, když s přehledem zvítězili v okresním kole v 
přespolním běhu. Dívkám se tak nedařilo, ve velké konkurenci obsadily 8. místo. 

Sportovní odpoledne 29. 9. 2014 1. st. 
200 

žáků 

Již tradiční sportovní akce se setkala s úspěchem. Počasí nám přálo a tak si naše děti a předškoláčci 
mohli hezky spolu s rodiči zasoutěžit a vyzkoušet různé sportovní disciplíny v našich tělocvičnách a 
také venku na hřišti. 

Úřad práce - exkurze 30. 9., 2. 10. 2014 9. ročník 
85 

žáků 

Beseda na téma - individuální a skupinové poradenství pro žáky ZŠ související s volbou povolání a 
jejich následným uplatněním v praxi. 

Ententýky 30. 9. 2014 1. r. 
104 

žáků 

Divadelní představení jednoho herce.                                                                                                 
Představení s písničkami, říkadly, rozpočítadly a hrami, které děti provází od narození.  

Já nic, já muzikant 30. 9. 2014 2. r. + 4. E 
150 

žáků 

Děti se seznámily formou pohádky s mnoha hudebními nástroji. Představení je zaujalo. 

Přespolní běh 2. 10.2014 8., 9. r. 
6 

žáků 

Družstvo hochů 8. a 9. tříd po vítězství v okresním kole zvítězilo i v kole krajském, které se konalo v 
Tachově. Tímto historickým úspěchem se nominovalo na celostátní finále v Hradci Králové. 
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. 

Na startu mužnosti 2. 10. 2014 6. r. - chlapci 
33 

žáků 

Obsahem přednášky pro chlapce byla anatomie, mužské pohlavní orgány, hormony, puberta - 
vztahy, dozrávání po stránce fyzické, psychické i sociální, vhodná životospráva a správné hygienické 
návyky. 

Čas proměn 2. 10. 2014 6. r. - dívky 
42 

žáků 

Téma přednášky pro dívky bylo dospívání, hygiena, menstruace, anatomie, ženské pohlavní orgány. 
Děvčata dostala i balíček se vzorkem hygienických potřeb. 

Pověsti a báje z plzeňského kraje 6. 10. 2014 3. r. 
144 

žáků 

Žáci třetích ročníků se zúčastnili v Polanově síni pořadu o plzeňských pověstech. Herci seznámili děti 
se dvěma pověstmi: O plzeňské madoně a Poklad na Věžce. Vyprávění bylo zpestřeno zpěvem a hrou 
na hudební nástroje. Program vhodně doplnil učivo prvouky o Plzni. 

Coca Cola Školský pohár ve fotbale 7. 10. 2014 8. - 9. r 
14 

žáků 

7. října se výběr dívek 8. a 9. tříd zúčastnil okrskového kola Coca Cola Školského poháru ve fotbale 
na hřišti v Liticích. Hned první dva zápasy byly nad naše síly a žákyně dále nepostoupily. 
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Přespolní běh 9. 10. 2014 4., 5., 6., 7.,  
16 

žáků 

Naši žáci se zúčastnili okresního kola v přespolním běhu v Borském parku. Za krásného počasí jsme 
posbírali medaile hned ve třech kategoriích: kategorie dívky 4. a 5. roč. - 1. místo, kategorie chlapci 4. a 
5. ročník - 2. místo a kategorie chlapci 6. a 7. ročník - 3. místo. Všem moc gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci 25. ZŠ. 

Evropský den záchrany života 17. 10. 2014 5. r. 
47 

žáků 

Naši žáci pátých tříd se zúčastnili besedy na téma Evropský den záchrany života. Program byl 
založen na praktických činnostech záchrany života, žáci si vyzkoušeli použití tísňové linky a práci podle 
instrukcí lékaře. Všem se program líbil a přinesl mnoho důležitých informací do běžného života. 

Besedy s městskou policií (MP) říjen 2014 8. - 9. ročník   

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

Logická olympiáda říjen - listopad 5. - 9. ročník   

Nominačního kola soutěže se zúčastnili žáci z 5. - 9. tříd, kteří při hodinách matematiky řešili úlohy v 
on-line testu. Do krajského kola postoupila z kategorie A Tereza Kahounová, Michal Pšenák z 5. A a 
Barbora Kondrysová z 5. B. Z kategorie B postoupil Marek Zámečník (9. A) a Jan Tupý(9.C). V 
krajském kole byli úspěšnější žáci z kategorie A, kteří se dostali do TOP 10 nejlepších. Krajské kolo se 
konalo v areálu SPŠE a VOŠ Plzeň. 

Orientační běh 13. 10. 2014 6. r. 
63 

žáků 

V pondělí 13. 10. se všichni žáci 6. tříd zúčastnili závodů v orientačním běhu na Homolce. Běhalo se 
ve dvojicích na trase asi 1,5 km dlouhé. Nikdo ze závodníků výrazně nebloudil a tak měly závody za 
velmi příjemného počasí hladký průběh. 

Kdy zavolat 150? říjen 2014 
2. D, 3. C, 3. D,  
3. E, 4. C 

  

V první polovině října se žáci výtvarných tříd 2. - 4. ročníků zapojili do výtvarné soutěže "Kdy zavolat 
150?" vyhlášené Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje.  

Napiš jedno jméno 17. říjen 2014 8. C, 9. A 
55 

žáků 

V pátek 17. 10. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili na obnově unikátního památníku Zahrada 
vzpomínek. Ve Staré synagoze měli možnost napsat na kameny jména obyvatel města a okolí, kteří 
byli za 2. světové války povražděni v koncentračních táborech. 

Přespolní běh - celost. finále 22. 10. 2014 8., 9. tř. 
6 

žáků 

Naši úspěšní vítězové krajského kola vyrazili do Hradce Králové na celostátní finále v přespolním 
běhu. Za velmi nepříznivého počasí běželi trasu dlouhou 3100 m. Nejlépe se umístil Martin Šilhavý, 
který ve velké konkurenci doběhl na 8. místě. Celkově se naše 6tičlenné družstvo umístilo na 11. místě. 

Coca Cola Školský pohár ve fotbale 30. 10. 2014 8., 9. tř. 
15 

žáků 

  Výběr chlapců 8. a 9. tříd reprezentoval naší školu v 1. kole školského poháru ve fotbale. Turnaj se 
uskutečnil na hřišti rokycanské základní školy a mimo naší školy se ho účastnila družstva z Nepomuku, 
Blovic a místních Rokycan. Ze 3 utkání jsme jedno vyhráli a ve dvou zbývajících smolně prohráli. 
Přestože jsme porazili pozdější vítěze celého turnaje, obsadili jsme nakonec nelichotivou 4. příčku. 
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Pejsek a kočička 3. 11. 2014 2. r. 
130 

žáků 

Žáci druhých ročníků shlédli v koncertním sále divadelní představení na motivy pohádek J. Čapka O 
pejskovi a kočičce. Předvedené pohádky byly dětem humorným způsobem prezentovány a měly u žáků 
velký úspěch. 

Hodina čertopisu 3. 11. 2014 3. r. 
144 

žáků 

Žáci třetích ročníků shlédli v koncertním sále divadelní představení s čertovskou tematikou. Herci 
měli pro děti připravené tři příběhy, které dětem prezentovali zábavnou formou. Představení bylo 
doplněno vtipnými pohyblivými kulisami. Pořad se dětem velmi líbil. 

Turnaj Basket Street 7. 11. 2014 6. - 9. r.   

Naši žáci se účastnili školního turnaje ve streetballu pořádaného studenty tělesné výchovy. V 
ohromném množství osmnácti družstev se prosadili hlavně žáci sportovních tříd se zaměřením na 
basketbal a zaslouženě zvítězili v kategorii mladších (6. a 7. tř.), tak i v kategorii starších (8. a 9. tř.). 
Všem děkujeme za účast a blahopřejeme nejen vítězům. 

Dějepisná olympiáda 10. 11. 2014 8., 9. tř. 
24 

žáků 

Příznivci dějepisu a zájemci o historii středověku z řad našich žáků se zúčastnili 44. ročníku Dějepisné 
olympiády. Na prvních místech, jako již tradičně, figurují jména bratří Jana a Petra Dammerových z 9. A se ziskem 
neuvěřitelných 47 bodů z 50ti možných. Blahopřejeme k postupu do okresního kola, které se uskuteční v lednu 
2015. 

Pevnost TÝN 11. 11. 20104 4. - 6. tř. 
4 

žáci 

Smíšený čtyřčlenný tým složený ze žáků 5. tříd se aktivně zúčastnil zábavné soutěže Pevnost Týn, 
která je součástí úspěšného filmového festivalu Juniorfest. Soutěž se uskutečnila v krásném prostředí 
zámku v Horšovském Týně a účastníci tak měli jedinečnou možnost vidět interiéry zámku veřejnosti 
nepřístupné. Celá soutěž byla přenášena kamerami do hlavního sálu, kde jí sledovalo dalších 30 žáků 
naší školy. 

Bobřík informatiky 14. 11. 20104 3. - 5. ročník 
90 

žáků 

V pátek 14. 11. 2014 proběhl 7. ročník informatické soutěže žáků Bobřík informatiky v kategorii Mini. 
Na naší škole řešili on-line test v této kategorii žáci 3. - 5. tříd. Úspěšných řešitelů bylo 29 a ze 192 
možných bodů získali 162 až 120 bodů. Nejlepšími soutěžícími naší školy se stali Jan Mach 
(5.C),Tomáš Král (5.A) a Eliška Vobořilová (5.A). 

Přírodovědný Klokan - kat. Kadet 14. 11. 2014 8., 9. tř.   

Přírodovědného Klokana v kategorii Kadet, který byl určen žákům 8. a 9. roč. se zúčastnilo 26 žáků. 
Vítězem se stal Jakub Nekola z 9. B s počtem 103 bodů. Žáci si prověřili vědomosti z oblasti 
přírodovědných předmětů. Nejlepší řešitelé obdrželi pochvaly do ŽK a drobné upomínkové předměty. 

Plzeňská dopravní liga 19. 11. 2014 4. - 8. r.  
10 

žáků 

Ve středu 19. 11. 2014 se v odpoledních hodinách konalo na 2. ZŠ městské kolo Plzeňské dopravní 
ligy. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 škol. Naši žáci zde zúročili nabyté vědomosti z prvouky, 
přírodovědy a výchovy ke zdraví. Plnili testy z pravidel silničního provozu, poskytování první pomoci a 
požární ochrany. Navázali na úspěchy z předchozích let a dokázali opět zvítězit. 
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Den otevřených dveří a Jarmark 
pětadvacítky 

24. 11. 2014 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. 

Princ Bajaja-hudba v pohádce (projekt) 27. 11. 2014 2. E,3.F,4.E,D,5.D 
112 

žáků 

 
Žáci hudebních tříd se zúčastnili projektového představení Princ Bajaja. Děti se seznámily s loutkami 

Jiřího Trnky za doprovodu filmové hudby, kterou zde prezentovali hudebníci z pražské konzervatoře. 
Žákům se představení líbilo. 

Exkurze do knihovny 2., 3. 12. 2014 6. A, B, C 
80 

žáků 

Všichni žáci 6. tříd podnikli exkurzi do Knihovny města Plzně. V oddělení pro děti a mládež se během 
hodinového pořadu seznámili s chodem knihovny, nabízenými službami, zajímavými knihami. Akce 
určitě přispěla k získávání dalších dětských čtenářů a k upevnění kladného vztahu ke knihám. 

Olympiáda z českého jazyka 3. 12. 2014 8. - 9. roč. 
15 

žáků 

Zadání školního kola OČJ se dělilo na dvě části: VJR a slohový úkol. Po sečtení bodů za obě části 
do okresního kola postoupily Inka Kovářová a Eliška Bartoňová, obě z 9. A. 

Astronomická olympiáda 4. 12. 2014 6. - 9. roč. 
61 

žáků 

Školního kola se zúčastnilo 61 vybraných žáků ze 6. až 9. tříd. Většina z nich úspěšně vyřešila úlohy s 
využitím internetu nebo encyklopedií. Individuálně mohou pokračovat v dalším kole. 

Praha - Národní galerie 10., 11. 12. 2014 8. C, 7. C 
58 

žáků 

Exkurze žáků byla zaměřena na výtvarné umění. V rámci domácí přípravy se žáci seznámili s místem 
exkurze, způsobem dopravy, zjišťovali otevírací dobu, cenu vstupu. V pracovních listech ve Veletržním 
paláci (Moderní umění 20. a 21. století) doplňovali informace o jednotlivých obrazech, době, kdy obrazy 
vznikaly, seznámili se s českými i světovými autory výtvarného umění.  

Planetárium - Techmanie 11. 12. 2014 6. A, 8. B 
45 

žáků 

Návštěva Techmanie byla zaměřena na Vesmír a sluneční soustavu, proto jsme navštívili expozici 
Vesmír a 3D kino s projekcí Hluboký vesmír. Žáci si celou expozici důkladně prohlédli a vyzkoušeli 
různé zajímavé testy a programy. Všem se návštěva Techmanie líbila. 

Návštěva Techmanie  12. 12. 2014 8. A 
22 

žáků 

Prohlídka expozic se zaměřením na energii, výrobu, efektivní využívání energie, vlastní zdroje energie 
a historie (parní stroj, dopravní prostředky). Nejzajímavější byla možnost otestovat vlastní schopnosti. 

Badmintonový turnaj "O pohár ředitele Petra 
Pavla" 

12., 16. 12. 2014 
6. C, 7. C, 8. C, 9. 

C 
  

Jako každoročně se před Vánocemi uskutečnil turnaj v badmintonu "O pohár ředitele Petra Pavla". 
Prvním rokem jsme změnili a zatraktivnili pravidla ve čtyřhře, kdy se dvojice nalosovaly a tím favorité 
měli ztíženou úlohu. Turnaj proběhl bez problémů a vítězové obdrželi putovní poháry, které jsou 
vystaveny ve vestibulu školy.  

Návštěva Techmanie  15. 12. 2014 6. C, 7. B 
55 
žáků 

Zhlédli jsme 3D filmy "Jsme Vetřelci!?" a "Podzimní obloha nad Plzní". Po skončení projekce si žáci 
prohlédli a vyzkoušeli různé expozice zaměřené na optiku. Všem se návštěva Techmanie líbila. 
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Podporuj muziku 16. 12. 2014 8. A, C, D 
60 

žáků 

Na úvod jsme shlédli 20 minutové video o českých interpretech a jejich pohledu na nelegální 
stahování hudby. Po projekci proběhla diskuse k danému tématu, kdy hlavně žáci sdělovali, z jakých 
webových stránek hudbu stahují. 

Exkurze do knihovny 17. 12. 2014 8. B 
18 

žáků 

Žáci 8. B navštívili městskou knihovnu v Plzni, kde se dozvěděli zajímavosti z oblasti knihovnictví. 
Mohli si prohlédnout zajímavé exponáty knihovny a dozvědět se o její činnosti. Po návštěvě knihovny 
jsme se ještě prošli vánoční Plzní. Zavítali jsme na náměstí Republiky a prohlédli si vánoční stromeček 
a jesličky. 

Bohemia Sekt - St. Plzenec 17. 12. 2014 8. C 
30 

žáků 

Předvánoční exkurze žáků 8. C byla zaměřena na zeměpis České republiky. Žáci navštívili podnik 
Bohemia Sekt ve Starém Plzenci a prošli novou naučnou stezku "Stará Plzeň a kupci", která je 
zaměřená na období raného středověku. 

Výběrový lyžařský kurz - Alpy 14. - 19. 12. 2014 6. - 9. roč. 
22 

žáků 

Již potřetí se žáci naší školy zúčastnili výběrového kurzu v Alpách. Společně s 31. ZŠ jsme vyjeli na 
zasněžené vrcholky, kde jsme si užívali krásné 4 dny plné sluníčka a skvělých lyžařských podmínek. 
Poprvé jsme také ochutnali lyžování na ledovci v nadmořské výšce přes 2000 metrů nad mořem a 
okusili i jiné sjezdovky než v předchozích letech. 

Národopisné muzeum - výtvarné dílny 18. 12. 2014      7. A 
29 

žáků 

Žáci 7. A se v předvánočních dnech vydali do Národopisného muzea na náměstí Republiky, kde se 
seznámili s různými výtvarnými technikami (lití olova, tvorba svíček, …), které si mohli i vyzkoušet. Po 
návštěvě muzea jsme ještě zavítali do kostela Sv. Bartoloměje a prohlédli si dřevěný betlém a vánoční 
stromeček. 

Vietnam - přednáška 18. 12. 2014 8. - 9. ročník   

Žáci byli v první části přednášky seznámeni s historií, přírodními podmínkami a hospodářstvím této 
země. Druhá část přednášky, která byla doplněna dvěma prezentacemi, byla zaměřena na zajímavosti 
běžného života Vietnamu, vietnamskou kuchyni a obyvatele této země.  

Vánoční MassterClass v aerobiku 18., 19. 12. 2014 1. - 9. ročník 
920 

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. 

Vánoční zpívání pod stromem - Plzeň-
Slovany 

3. 12. 2014 
Pěvecký sbor 

"Zpěváčci" 
35 

žáků 

Pěvecký sbor Zpěváčci, složený ze žáků 1. a 2. tříd, se každoročně v adventním čase zúčastňuje 
zpívání koled a vánočních písní u stromu před ÚMO 2 na Slovanech. I letos jsme potěšili svým zpěvem 
rodiče i kolemjdoucí a užili si předvánoční atmosféru. 

Vánoční zpívání na Charitativních trzích -
Koterov 

14. 12. 2014 
Pěvecký sbor 

"Rolničky" 
60 

žáků 

Pěvecký sbor Rolničky, složený z žáků 3. - 5. tříd se stejně jako vloni zúčastnil vánočního zpívání na 
charitativních trzích v Koterově. Koledami i písněmi se zimní tématikou se podařilo dětem navodit 
příjemnou vánoční atmosféru. 
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Zpívání v Domově důchodců sv. Jiří 8. 12. 2014 
Pěvecký sbor 

"Zpěváčci" 1.- 2. 
roč. 

35 
žáků 

Každoročně se účastníme s naším pěveckým sborem malých žáčků, předvánočního zpívání pro 
naše seniory a zaměstnance v Domově důchodců sv. Jiří. Zpěv písní nejen s vánoční tématikou jistě 
potěšil jak naše seniory, tak samotné "Zpěváčky", kteří zpívají rády a s chutí a svůj zpěv dokáží náležitě 
prezentovat. 

Vánoční zpívání pod stromem-Plzeň-
Slovany 

15. 12. 2014 
Pěvecký sbor 

"Rolničky" 3.-5. roč. 
60 

žáků 

Pěvecký sbor "Rolničky“, složený ze žáků 3.- 5. tříd, letos již po několikáté zpříjemnil svým zpěvem 
čas vánoční u rozsvíceného stromu vedle radnice Plzeň - Slovany. 

Zpívání v Domově důchodců sv. Jiří 16. 12. 2014 
Pěvecký sbor 

"Rolničky" 3.-5. roč. 
60 

žáků 

Již se stává předvánoční tradicí, kdy naši sboristi "Rolničky" z řad starších žáčků navštěvují Domov 
sv. Jiří a svým zpěvem, nejen koled, ale i písní se zimní tématikou zpříjemňují našim seniorům sváteční 
čas. 

Finanční gramotnost - školní kolo 
13. 10. - 15. 12. 

2014  
6. - 9. ročník 

179 
žáků 

Školní kolo 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 Filip Packa (9. B), Elisa Kubínová (9. C) a Daniela Matznerová (9. A). 

Dějepisná olympiáda - okresní kolo 19. 1. 2015 8. - 9. ročník 
3 

žáci 

Okresní kolo dějepisné olympiády proběhlo mimořádně úspěšným způsobem. Naši školu zde 
reprezentovali bratři Jan a Petr Dammerových z 9. A, kteří v konkurenci humanitních gymnázií a 
základních škol z celého Plzeňska obsadili vynikající 4. a 6. místo - Petr Dammer se ziskem 77 bodů, 
Jan Dammer 75 bodů. Velmi dobře si vedla také celkově 25. z cca 40ti účastníků  Andrea Marešová, 
taktéž z 9. A. Blahopřejeme! 

Bruslení žáků leden - únor 2015 1. - 9. ročník 
924 

žáků 

Žáci všech ročníků školy mají možnost si zabruslit na zimním stadiónu. Začátečníkům pomáhají 
učitelé, vychovatelky ŠD, ochotní rodiče i starší spolužáci. 

Zimní soustředění sportovních tříd a 
lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník 

leden - březen 2015 3. - 9. ročník   

Během měsíců leden - březen vyjeli žáci všech sportovních tříd II. stupně a žáci 7. A, B na zimní 
soustředění a lyžařský výcvik. 6. C jako každoročně jen na běžky na Pancíř, pro 7. třídy probíhala 
výuka na svazích Belvederu v Železné Rudě, kurz 8. C proběhl na Pancíři a 9. C se zdokonalovala na 
sjezdovkách na Špičáku. Výuku na sjezdových lyžích, běžkách, ale i snowboardu doprovázely večerní 
přednášky, soutěže a diskotéky. 

Finanční gramotnost - okresní kolo 22. 1. 2015 9. ročník 
3 

žáci 

V okresním kole Finanční gramotnosti se soutěžilo v týmech. Náš tým byl složen z žáků 9. ročníků, 
Filipa Packy, Elisy Kubínové a Daniely Matznerové. Umístili se na 5. místě. 

Projektový den na VOŠ a SPŠE Plzeň 27. 1. 2015 9. ročník 
30 

žáků 

Projektovým dnem završili žáci 9. roč. účast v projektu Podpora technického a přírodovědného 
vzdělávání v Plzeňském kraji. Na šesti různých stanovištích plnili zadané úkoly z fyziky a chemie. Po 
jejich splnění obdrželi žáci drobné odměny. 
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Obvodní kolo v basketbalu - dívky 28. 1. 2015 7., 8., 9. tř. 
6 

žákyň 

Naše žákyně se tradičně zúčastnily obvodního kola v basketbalu, kde se utkaly s děvčaty z 11. ZŠ, 
10.ZŠ, ZŠ Nezvěstice a ZŠ Starý Plzenec. Díky pěkné basketbalové hře naše dívky právem zvítězily a 
odnesly si domů nejen pohár, ale i postup do krajského kola. Gratulujeme! 

Obvodní kolo v basketbalu - hoši 29. 1. 2015 7., 8., 9. tř. 
8 

žáků 

Den po dívkách se zúčastnili obvodního kola v basketbalu i chlapci. Přes těsné výhry se probojovali 
do krajského kola bez ztráty bodu a zaslouženě porazili všechny přihlášené školy. Gratulujeme! 

Olympiáda z Čj - okresní kolo 5. 2. 2015  9. A 
2 

žáci 

Do okresního kola Olympiády z českého jazyka postoupily Eliška Bartoňová a Inka Kovářová, obě z 
9. A. Žákyně Inka Kovářová skončila na velmi hezkém 9. místě z celkem 42 účastníků akce. 

Otesánek 6. 2. 2015 4. B, D, 2. A, B,  D 
122 

žáků 

Děti v divadle dětí Alfa shlédly originální, vtipnou dramatizaci známé pohádky. Předloha je umístěna 
do současné Plzně, což děti velmi ocenily. 

Techmania 6.2,13.2.2015 3. r. 
144 

žáků 

V průběhu února navštívili žáci 3. tříd plzeňskou Techmanii. Ve 3D planetáriu jsme zhlédli film Krásy 
vesmíru. Žáci byli nadšeni z animačních pokusů a návštěva velmi obohatila učivo prvouky. 

Bláznivé 20. století 11. 2. 2015 5. r. 
98 

žáků 

Komponovaný pořad o nejvýznamnějších událostech našich dějin ve 20. století. Děti si svoji 
pozornost a zvídavost nakonec ověřili v zábavném kvízu. 

Recitační soutěž 11. 2. 2015 1. - 9. r. 
54 

žáků 

Na naší škole proběhlo obvodní kolo recitační soutěže ve čtyřech kategoriích. Přednášela se poesie i 
próza. Z každé kategorie postoupili do městského kola 2 soutěžící. 

Pěvecká soutěž 11. 2. 2015 2. E, 4. E 
5 

žáků 

Naše žačky se zúčastnily krajského kola pěvecké soutěže "Karlovarský skřivánek". V kategorii žáků 
nestudujících zpěv se žačka Ž. Kounovská umístila na 7. místě. V kategorii C - starší žáci studující zpěv 
se umístila V. Frühaufová na krásném 3. místě a postoupila do celostátního kola. 

Neviditelná výstava v Praze 14. 2. 2015 8. C 
15 

žáků 

Žáci 8. C navštívili Neviditelnou výstavu v Praze, kde v absolutní tmě návštěvníky provázejí nevidomí 
průvodci. Odpoledne se vydali do divadla Kalich, kde  zhlédli slavný muzikál Horečka sobotní noci.  

Konverzační soutěž v Aj 17. a 18. 2.2015 6. - 9. ročník 
15 

žáků 

Ve dnech 17. a 18. února proběhla konverzační soutěž v anglickém jazyce. Žáci byli rozděleni do 
dvou skupin podle jazykových dovedností: 6. - 7. třídy, vítězkou se stala Laura Löwy (7. C) a 8. - 9. 
třídy, kde zvítězil Filip Krsek (9. B). 
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Biologická olympiáda - kat. C, D - školní 
kolo 

25. 2. 2015 7. - 9. roč. 
41 

žáků 

Školního kola biologické olympiády se zúčastnilo 16 žáků ze 7. roč. v kat. D. Jejím vítězem se stal D. 
Línek ze 7. B. V kat. C pro žáky 8. a 9. roč. byla účast 25 žáků a vítězem se stal Vojta Šrail z 9. B. 
Vítězové v jednotlivých kategoriích dostali diplomy, drobné odměny a pochvaly do ŽK. Žáci si prověřili 
vědomosti hlavně z oblasti botaniky. 

Maškarní bál 27. 2. 2015 1. - 9. roč. 
919 

žáků 

V pátek 27. 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. 

Návštěva DDÚ  3. 3. 2015 8. C - dívky 
11 

žákyň 

Proběhla beseda s pracovníky ústavu, poté simulace řešení problému ve třídě. Dívky si na internetu 
našly informace o Dětském diagnostickém ústavu v Plzni, aby mohly klást otázky. Nejvíce je zajímaly 
problémy týkající se chování žáků ve škole, problémů v rodině, dodržování pravidel při pobytu v DDU, 
jakým způsobem spolupracuje ústav s policií, proč děti utíkají z domova.  

Kouzelná planeta - Madagaskar 4. 3. 2015 6. třídy 
75 

žáků 

Žáci se zúčastnili vzdělávacího pořadu o Madagaskaru. Přednáška doplnila učivo o Africe, které žáci 
probírají v 6. ročníku. 

Dějepisná olympiáda - krajské kolo 20. 3. 2015 9. ročník 
2 

žáci 

Krajské kolo DO proběhlo mimořádně úspěšně především díky opravdu excelentnímu výkonu bratří 
Dammerových. Jan Dammer z 9. A obsadil v ostré konkurenci humanitních gymnázií a základních škol 
z celého regionu třetí, Petr Dammer z téže třídy krásné 7. místo. Blahopřejeme! 

Matematický klokan 2015 20. 3. 2015 2. - 9. ročník 
702 

žáků 

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

(2. a 3. ročník) zvítězil Jiří Lüfrner ze 3. A a Eva Součková ze 3. E, kteří získali 70 bodů z 90 možných. 

V kategorii Klokánek (4. a 5. ročník) byla nejlepší Kateřina Kahounová (5. A), která získala 107 bodů ze 
120 možných.  V kategorii Benjamin se na prvním místě umístil Pavel Kozler z 6. B s 93 body ze 120. V 
nejstarší kategorii pro ZŠ (Kadet - 8. a 9. ročník) získal nejvíce bodů Jakub Nekola z 9. B, získal 65 
bodů ze 120 možných. 

Krajské kolo dívky - basketbal 24. 3. 2015 7. - 9. ročník 
6 

žákyň 

Dívky se probojovaly do krajského kola v Kožlanech, kde sehrály 4 zápasy, a 3 se podařilo vyhrát. 
Porazil nás pouze soupeř z Klatov a to jen o jeden bod. Dívky bojovaly do konce utkání a patří jim 
zaslouženě stříbrná medaile. Gratulujeme a těšíme se na další sportovní soutěže. 

Návštěva Techmanie 25. 3. 2015 6. B, 8. C 
51 

žáků 

Žáky zaujaly expozice s vesmírnou tematikou, vyzkoušeli si gyroskop a všechny nadchly 3D filmy 
Krásy Vesmíru a Vetřelci Vesmíru. 
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Obvodní kolo ve vybíjené - dívky 25. 3. 2015 4. - 5. ročník 
12 

žáků 

Naše škola pořádala pro obvody Slovany a Doubravka turnaj ve vybíjené pro dívky 4. - 5. ročníků. Při 
účasti 6 škol obsadila naše děvčata 2. místo, když ve finále podlehla o 1 život 21. ZŠ. Ale i tak 
postoupilo naše družstvo do okresního finále. 

Pythagoriáda 26. 3. 2015 5. - 8. roč. 
30 

žáků 

Této matematické soutěže se zúčastnilo 8 žáků 5. ročníků, ze kterých bylo 7 úspěšnými řešiteli. 
Nejlepší byl Michael Pšenák z 5. A, který jako jediný ze všech zúčastněných získal plný počet bodů. 
Dalšími úspěšnými řešiteli se stalo 5 žáci 8. ročníků - Jakub Škorvánek, Matěj Bajer (8. A), Šimon Mráz 
a Jan Viktora (8. C) a Kristina Kolářová (8. D). 

And cup - basketbal chlapci 26. 3. 2015 6. - 8. roč. 
6 

žáků 

Mladší žáci jeli bojovat na 26. ZŠ o postup do krajského kola And cupu 2015. Všechny zápasy se jim 
podařilo vyhrát a nakonec pouze podlehli pořádající 26. ZŠ o jeden bod. Skončili na krásném druhém 
místě a my klukům gratulujeme ke skvělému výkonu. 

Divadlo Alfa 1.4 2015 4. A, B, C 
67 

žáků 

Představení: Tři mušketýři 

Život kolem nás 1. 4. 2015 6. - 9. ročník 
340 

žáků 

Soutěže, která byla zaměřena na zeměpis a přírodopis, se zúčastnili vybraní žáci 6. - 9. ročníků. 
Soutěžilo se v prezentování vybraného tématu. Hodnotil se obsah i technické zvládnutí prezentace. 
Diváky byli žáci 6. - 9. ročníků, odbornou komisi tvořili žáci a jeden vyučující.  

Návštěva Techmanie 7. 4. 2015 7. A 
29 

žáků 

V rámci Dne vzdělanosti 7. 4. 2015 vyrazila 7. A do Techmania Science Center.  Děti navštívily 3D 
Planetárium i technickou halu a zhlédly projekci Jarní krajina nad Plzní a Jsme vetřelci. 

Exkurze do třídírny odpadu - Černošín 7. 4. 2015 8. B, 9. B 
46 

žáků 

Sedmého dubna se žáci 8. B a 9. B zúčastnili exkurze ve školícím centru třídírny odpadů v Černošíně 
u Stříbra. Exkurze byla vedena vyškoleným lektorem, který žákům poskytl teoretické informace o 
systému správného nakládání s odpady vznikajících v domácnostech, jakým způsobem dochází ke 
třídění a ekologické likvidaci odpadků na skládce. V praktické části si děti prošly naučnou stezku 
odpadů, kde měly možnost vidět řízenou skládku odpadů, kompostárny atd. 

Prevence plánovaného těhotenství a 
interrupcí 

8. 4., 14. 4, 17. 4. 
2015 

9. ročník 
85 

žáků 

Přednáška pro žáky 9. tříd byla zaměřena na plánované těhotenství, metody a formy antikoncepce a 
přípravu na rodičovství. Zároveň si osvojili spolehlivost jednotlivých metod. Na přednášku navazovala 
diskuse. 

Matematická olympiáda - okresní kolo 8. 4. 2015 6., 7., 8. ročník 
3 

žáci 

Okresního kola se zúčastnili Lucie Horská, Jakub Sedlák (6. B) a Kristina Husáková (7. B), kteří zde 
bojovali v tvrdé konkurenci s žáky gymnázií. Lucie Horská obsadila skvělé 26. místo. 

Okresní kolo ve vybíjené - dívky 9. 4. 2015 4., 5. ročník 12 

Naše škola pořádala jako každoročně okresní kolo ve vybíjené pro žačky 4. a 5. tříd. Na turnaj se z 
obvodních kol probojovalo 6 družstev. Naše dívky prohrály těsně s budoucím vítězem a v zápase o 3. 
místo pak suverénně zvítězily. Děvčata, blahopřejeme za výborný výkon. 
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Projekt "Ručičky kraje" 9. 4. 2015 8. A 
22 

žáků 

Na nádvoří KÚ se uskutečnila přehlídka středních škol z celého kraje v rámci projektu "Podpora 
technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji". Žáci si vyráběli předměty ze dřeva, kovu, 
keramiky nebo polystyrenu. Získali tak konkrétní informace o oborech, které mohou studovat na těchto 
školách. 

Výstava Sport 2015 14. 4. 2015 8. ročník 
28 

žáků 

Dívky z 8. ročníků navštívily výstavu Sport 2015 v prostorách plzeňského plaveckého bazénu. 
Prohlédly si panely především s vyhodnocenými sportovci z naší školy. 

Návštěva Techmanie  15. 5. 2015 4. C 
23 

žáků 

Žáci 4. C si v laboratoři zkusili při programu Chemie v kuchyni vyrobit, obarvit i odbarvit limonádu. 
Navštívili také expozici Techmania Science Centrum 

Mezinárodní badmintonový turnaj ve 
Slovinsku 

16. - 19. 4. 2015 7. - 9. ročník 
8 

žáků 

Osm hráčů a hráček startovali ve čtyřech věkových kategoriích (U11, 13,15 a 19) mezi 160 hráči ze 
šesti evropských zemí (Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko a ČR) ve dvouhrách a 
čtyřhrách. Několik našich hráčů vyhráli skupinu, ale přes první kolo k. o. se do další části turnaje 
neprobojovali. 

Štafetový pohár 22. 4. 2015 1. - 9. roč. 
16 

žáků 

Městské kolo ve štafetách družstev. V konkurenci 16 škol jsme obsadili, se ztrátou pouhé jedné 
vteřiny, druhé místo a postoupili tak do krajského kola.  

Den Země 2015 22. 4. 2015     

Naše škola se zúčastnila ekologicko–výtvarné soutěže na téma Zelená Plzeň 2015, vyhlášenou 
magistrátem města Plzně. Do soutěže se přihlásilo 12 základních škol. Tereza Valentová z 9. C se 
umístila ve II. věkové kategorii – jednotlivci na 2. místě. Zvláštní cenu za nápadité pojetí budovy 
Nového divadla získal Oldřich Neumann ze 7. B. 

Dějepisná soutěž pro 6. roč. 22. 4. 2015 6. ročník 
26 

žáků 

Prostřednictvím krátkého testu si žáci zopakovali učivo 6. ročníku ZŠ od počátků lidstva po antický 
Řím. První místo obsadila Vanesa Vítová ze 6. B s 27 body. 

Literární soutěž 24. 4. 2015 8., 9. ročník 
173 

žáků 

Literární soutěže se zúčastnilo 40 žáků 8. a 9. ročníků. Soutěž proběhla v koncertním sále, kde 
diváky byly 8. a 9. třídy. Soutěžilo se ve dvou oblastech. Ve výrazovém čtení z povídkové knihy Zdeňka 
Svěráka a vybírala se nejlepší slohová práce ročníku.  

Vybíjená obvodní kolo chlapci 27. 4. 2015 4. -5. ročník 
11 

žáků 

V letošním roce se našim chlapcům z 4. - 5. tříd v obvodním kole ve vybíjené nedařilo, po velikém a 
vyrovnaném boji se v konkurenci 12 škol umístili na 8. místě. Příští rok budou určitě úspěšnější, neboť 
letošní čtvrťáci zde získali cenné zkušenosti pro další rok. 

Otesánek 27. 4. 2015 4. A,C,E, 2.C,E 
114 

žáků 

Děti v divadle dětí Alfa shlédly originální, vtipnou dramatizaci známé pohádky. Předloha je umístěna 
do současné Plzně, což děti velmi ocenily. 
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Soutěž v přeskoku přes švihadlo 28. 4. 2015 1. - 9. ročník   

Každoroční soutěže v přeskoku přes švihadlo snožmo po dobu 30 sekund se zúčastnili vítězové 
třídních kol. Za každý ročník byl vyhlášen vítěz a jeho třída pak dostala odměny. Nejlepší výkon za I. 
stupeň podala Karla Vorlová ze 2. E a za II. stupeň Šimon Mráz z 8.C. 

Mc´Donald Cup - okrskové kolo 29. 4. 2015 2. - 3. ročník 
12 

žáků 

Naši nejmladší chlapci se zúčastnili okrskového kola McDonalds Cupu na 20. ZŠ Plzeň. V konkurenci 
pěti škol vybojovali 2. místo a tím si zajistili postup do okresního kola.  

Židovské ghetto Praha 30. 4. 2015 9. A 
30 

žáků 

Žáci poznali nejen dějiny židovského národa v českých zemích od středověku až po současnost, ale 
také židovské tradice a zvyky. Díky zhlédnutí dětských kreseb z Terezína a Památníku českých a 
moravských obětí šoa si uvědomily krutost totalitních režimů XX. století. 

Pražský hrad a okolí 30. 4. 2015 8. B 
19 

žáků 

Žáci si prohlédli pamětihodnosti na Pražském hradě, které je velmi okouzlily. Procházkou z 
Pražského hradu poznali další nejstarší historické objekty spojené z historií naší země. Exkurze se 
žákům 8. B velmi líbila. 

Mc´Donald Cup 5. 5. 2015 4. - 5. ročník   

Malí fotbalisté ze 4. - 5. tříd bojovali na 20. ZŠ v obvodním kole McDonalds Cupu o postup do 
okresního kola. Bohužel se jim nedařilo jako v předcházejících letech, celkově skončili na 5. místě. 

Návštěva Techmanie  5. 5. 2015 6. A, 6. C 
22 + 

25 
žáků 

Žáci 6. C si vyzkoušeli řešit problémovou situaci při programu Houstone, máme problém, moc se jim 
to líbilo a při řešení problému byli úspěšní. Žáci 6. A si v laboratoři zkusili při programu Ledový Vesmír II 
zkoumat vzorek ledu z Marsu, pomocí lupy zjišťovali, jaké minerály jsou ve vzorku obsaženy a pomocí 
pH papírku zkoušeli kyselost vzorku. Zároveň jsme navštívili i halu se spoustou atrakcí a zajímavých 
technických stanovišť.  

Beseda s veterány 5. 5. 2015 9. B, 9. A 
27 

žáků 

Žáci se zúčastnili besedy s veterány 2. světové války u příležitosti 70. výročí osvobození Plzně 
americkou armádou. Akce měla minulý rok velký úspěch a i na přání veteránů se uskutečnila i letos. 
Žáci měli možnost pokládat otázky a dozvěděli se spoustu zajímavých informací. Veteráni zavzpomínali 
na své osobní zážitky z května 1945. 

Dopravní soutěž - okresní kolo 6. 5. 2015 5. ročník 
4 

žáci 

Žáci 5. tříd úspěšně reprezentovali naši školu v dopravní soutěži mladých cyklistů. V nabité 
konkurenci 18 zúčastněných škol jsme obsadili výborné 4. místo. Soutěž prověřila nejen teoretické 
znalosti z oblasti dopravní výchovy a zdravovědy, ale zejména šikovnost dětí při jízdě zručnosti a jízdě 
na dopravním hřišti. 

Exkurze Plzeň 1945 6. 5. 2015 9. B, 9. A 
27 

žáků 

Exkurze rozšířila výuku o zajímavý výklad a umožnila zhlédnutí dobového života v Plzni roku 1945. 
Žáci si mohli vzít do ruky dobové relikvie, nahlédli do kabin a pod kapotu nejslavnějších spojeneckých 
automobilů, prohlédli si skutečné zbraně, vyzkoušeli si výstroj vojáků a především nasáli atmosféru 
konce druhé světové války. To vše za odborného výkladu vojáků v uniformách. 
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Projektový den 7. 5. 2015 1. - 9. ročník 
 

Projektový den naší školy byl věnován Plzni. Žáci objevovali místa historická, moderní a spojená s 
kulturou i sportem. Navštívili mnoho zajímavých míst: Ateliér Jiřího Trnky, Naučnou staroplzeneckou 
stezku, bolevecké rybníky, údolí řek Radbuzy a Úhlavy, Sigmondovu stezku, Hruškovy sady, Chvojkovy 
lomy, Pivovarské muzeum a další. Žáci popsali mnoho krásných míst v Plzni a okolí.    

Pythagoriáda - okresní kolo 12. a 14. 5. 2015 5. a 8. ročník 
7 

žáků 

Okresního kola se zúčastnili 2 žáci z 5. ročníku a 5 žáků z 8. ročníku, kteří naši školu vzorně 
reprezentovali. Michael Pšenák získal opět plný počet bodů a obsadil 1. místo. Pavel Altmann vybojoval 
3. místo se 13 body z 15 možných. Jan Viktora obsadil krásné 7. místo v tvrdém souboji s žáky 
gymnázií. 

Mc´Donald Cup - okresní kolo 12. 5. 2015 2. - 3. ročník 
10 

žáků 

Výběr žáků 2. a 3. tříd úspěšně reprezentoval naší školu na okresním kole Mc Donald´s Cupu na 
hřišti 33. ZŠ. Po 4 vítězných zápasech podlehli chlapci až ve finále pořádající "třiatřicítce" a mohli se tak 
radovat nejen z poháru za 2. místo, ale také z postupu do krajského finále. 

Orientační běh 13. 5. 2015 6. - 9. ročník 
20 

žáků 

Žáci naší školy se zúčastnili krajského finále závodu v orientačním běhu. Největší úspěch si vyběhl Filip 
Krsek z 9. B, který se v kategorii H 14 umístil na 2. místě.  

Branný den 13. 5. 2015 6. - 9. ročník 
8 

žáků 

Akce s Městskou policií zaměřená na všeobecné vědomosti a dovednosti.  

Sylvánský drsňák 13. 5. 2015 8. ročník 
10 

žáků 

Žákyně 8. C se zúčastnily sportovního odpoledne, které každou středu pořádá SVP Plzeň. Soutěžily 
a bojovaly o přežití v extrémních podmínkách okolí Plzně s dětmi, které jsou umístěné v DDU. Soutěže 
připravili pracovníci SVP Plzeň.                             

Krajské finále štafet 14. 5. 2015 2. - 5. ročník 
18 

žáků 

Krajské finále štafet se běželo na atletickém oválu v Přešticích. Naši žáci se ve velké konkurenci 
neprosadili, celkově se umístili na 11. místě z 19 štafet celého kraje 

Letní soustředění 8. C 18. - 22. 5. 2015 8. C 
22 

žáků 

Velký sportovní výkon podali žáci 8. C, neboť během soustředění ujeli na kolech přes 200 km. Týden 
trávili v chatovém táboře v Orlovicích, kde i přes nepříznivé počasí mimo cyklistiky absolvovali ještě 
turnaje, závody v orientačním běhu, střelbu ze vzduchovky, ale i zábavné hry, diskotéku a táborový 
oheň s opékáním vuřtů. 

Temelín, Písek - exkurze 18. 5. 2015 9. ročník 
42 

žáků 

Výběr žáků navštívil jadernou elektrárnu Temelín, kde se žáci dozvěděli informace o výrobě elektrické 
energie a samotném fungování jaderné elektrárny. Součástí výletu byla také návštěva první vodní 
Křižíkovy elektrárny v Písku. 

IQ Landia Liberec 19. 5. 2015 9. ročník 
48 

žáků 

Výběr žáků navštívil IQ Landia science center v Liberci, které si žáci mohli vyzkoušet mnoho 
interaktivních expozic, díky kterým se dozvěděli informace nejen z oblasti lidského těla, ale i životního 
prostředí. 
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Židovské město Praha 21. 5. 2015 8. D 
20 

žáků 

Žáci 8. D navštívili dne 21. 5. 2015 v rámci výuky pražské Židovské město. Během exkurze žáci měli 
možnost poznat Španělskou synagogu, Staronovou synagogu, Klausovu synagogu, Starý židovský 
hřbitov a Pinkasovu synagogu. 

Malý záchranář 21. 5. 2015 4. A, B, D, E 
10 

žáků 

Žáci zažili den plný soutěží v přítomnosti záchranářů, vyzkoušeli si sebeochranu osob, poskytování 
první pomoci, dopravní výchovu, používání hasicích přístrojů aj. Prokazovali také svoje znalosti ve 
vědomostních disciplínách. 

Návštěva Techmanie  22. 5. 2015 9. A   

V Techmanii žáci viděli filmové triky, ukázky ekologických elektráren a vlastnosti vzduchu a vody. V 
planetáriu si mohli vyzkoušet jízdu po městě rychlostí světla nebo gyroskop. Mohli také stavět modely 
ze stavebnice Merkur.  

Letní soustředění 7. C 25. - 29. 5. 2015 7. C   

 
Žáci 7. C  navštívili v termínu 25. 5. - 29. 5. Křivoklátsko. Během pěti dnů absolvovali přes 220 km na 
kolech při cestách za památkami a přírodou. Mezi hlavní cíle cesty patřily hrady Křivoklát, Krakovec, 
zřícenina hradu Týřov a Skryjská jezírka. 
 

Návštěva Techmanie  26. 5. 2015 8. A   

 
Zúčastnili jsme se programu v Techmanii s názvem „Chemie v kuchyni“. Měli jsme za úkol měřit pH 
připravených roztoků (cola, pivo, ovocný čaj, voda, džus) a seřadit je do řady od nejkyselejšího po 
nejméně kyselý. 
Potom jsme měli odbarvit colu (pomocí aktivního uhlí) a tekutinu přefiltrovat. Součástí tohoto programu 
bylo vypracovat pracovní list a vyplnit tajenku. 
 

Exkurze do Prahy 27. 5. 2015 8. C 
27 

žáků 

Žáci se zúčastnili exkurze do zoologické zahrady v Praze. Exkurze byla zaměřena na rozšíření učiva 
přírodopisu a zeměpisu. Hlavním tématem byla flóra a fauna tropických oblastí. Během návštěvy ZOO 
vyplnili žáci připravený pracovní list. 

Přírodovědná soutěž 27. 5. 2015 6. ročník   

Žáci 6. ročníků se zúčastnili přírodovědné soutěže, v které měli prokázat vědomosti z oblasti botaniky 
a zoologie. Ze 6ABC se přihlásilo 29 žáků a vítězi se staly děvčata z 6. B Lucie Horská a Hana 
Šebková. 

Návštěva Techmanie  28. 5. 2015 9. B   

Třída 9. B si při své návštěvě Techmanie prohlédla 3D planetárium, někteří si vyzkoušeli trenažér 
kosmonautů, zajímali se o meteorologické děje a možnosti úspory energie. 
 

Exkurze do Prahy 28. 5. 2015 6. B   

Náš výlet jsme začali na Vyšehradě, poznali jsme místo, ke kterému se váží staré pověsti a odkud jsou 
krásné vyhlídky. Po procházce podél Vltavy jsme prozkoumali Staroměstské náměstí a zakotvili v 
Muzeu čokolády, kde nás potěšila bohatá ochutnávka této pochoutky. 
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Technické a přírodovědné vzdělávání v 
Plzeňském kraji 

září 2014 - leden 
2015, únor - březen 
2015 

8. a 9. ročník 
30 + 

30 
žáků 

Cílem projektu byl rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních 
školách v Plzeňském kraji. Žáci naší školy měli možnost vyzkoušet si v učebnách VOŠ a SPŠE Plzeň 
praktická cvičení a měření z fyziky, chemie a biologie. 

Letní soustředění 6. C 1. - 5. 6. 2015 6. C   

Žáci 6. C sportovní třídy se účastnili cyklistického kurzu, během kterého ujeli bezmála 200 km. 
V průběhu týdne, sportovci absolvovali nejen cyklistické výlety v okolí Konstantinových lázních, ale i 
sportovní turnaje či střelbu ze vzduchovky. 

Anglie 31. 5. - 5. 6. 2015 8. - 9. ročník   

Zájezdu "Krásná Anglie" se zúčastnilo 47 žáků, kteří byli ubytováni v hostitelských rodinách a 
navštívili mnoho zajímavých míst Velké Británie a Belgie. 

Návštěva Techmanie 8. 6. 2015 8. D   

Třída 8. D si při své návštěvě Techmanie prohlédla 3D planetárium a expozici science centra. 

Návštěva Techmanie 8. 6. 2015 9. C   

9. C si při své návštěvě Techmanie prohlédla 3D planetárium a expozici science centra. Součástí 
akce bylo promítání 3D filmu Hluboký vesmír. 

Praha - Muzeum čokolády, Staroměstské 
náměstí 

10. 6. 2015 7. A   

Žáci 7. A se během návštěvy - Muzeum čokolády seznámili s historií, výrobou a zajímavostmi 
čokolády. Měli možnost si vyzkoušet během workshopu přesný postup výroby. Muzeum čokolády se 
nachází na Starém městě, ulice Celetná, žáci také zhlédli i historické památky Staroměstského 
náměstí.  

ZOO, Dino park Plzeň 10. 6. 2015     9. A   

Na závěr školního roku a čtyřletého působení na škole náš třídní kolektiv ještě jednou, tentokrát již 
naposledy, navštívil své zvířecí kamarády v ZOO Plzeň. Žáci průběžně plnili zajímavé úkoly z 
pracovních listů a zdokonalovali své znalosti zoologie, botaniky a historie. Velmi zaujala expozice Svět 
v podzemí, která kombinuje historii protiletecké obrany za protektorátu s expozicí akva/ tera. 

Mariánské Lázně 12. 6. 2015 6. A, C   

Návštěva malebné přírody v okolí Mariánských lázní spojenou s krmením lesní zvěře a návštěvou 
muzea miniatur Boheminium. Žáci byli nadšeni. 

Klatovy 15. 6. 2015 7. B 
20 

žáků 

Žáci 7. B navštívili Klatovy. Prohlédli si katakomby, prošli se po náměstí, kde je Olda Neumann 
seznámil se zajímavostmi. Poté vyslechli přednášku o výrobě skla a prohlédli si expozici Pavilonu skla. 

Mariánské Lázně 15. 6. 2015 8. B   

Žáci 8. B podnikli výlet do Mariánských Lázní, kde dopoledne navštívili přírodní park Prelát. Zde je 
mnoho zábavných atrakcí pro děti. Po obědě jsme si společně prohlédli město a kolonádu se zpívající 
fontánou. 
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Praha - Vyšehrad 16. 6. 2015 9. B   

Žáci dopoledne navštívili Vyšehrad, místo, ke kterému se váží staré pověsti a odkud jsou krásné 
vyhlídky. Zde si také prohlédli hřbitov Slavín, místní kasemata a pocvičili na venkovní posilovně. 
Odpoledne následovala procházka podél Vltavy a výlet zakončili na Václavském náměstí. 

Cheb 17. 6. 2015 8. D   

Na školní výlet se 8. D vydala do historického města Chebu. Prohlédli jsme si centrum města zvaný 
Špalíček, navštívili expozici o Valdštejnovi v městském muzeu a také středověký hrad. 

Tachov 18. 6. 2015 8. A   

Prohlídka zámku s výkladem, který odpovídal věku a znalostem žáků, byla doplněna procházkou 
městem. Dochované zbytky městských hradeb, památník osvobození a další zajímavá místa doplnili 
poznatky o této oblasti. 

Historická Plzeň 18. 6. 2015 8. B   

V dopoledních hodinách třída 8. B navštívila nejzajímavější místa spojená s historií Plzně a jsou také 
spojená s osobnostmi, které Plzeň proslavili. 

Hrad Lopata 19. 6. 2015 9. C   

Školní výlet 9. C probíhal jako turistická akce zaměřená na okolí Šťáhlav a Nezvěstic. Žáci si prošli 
oblast kozelského polesí, kde viděli hrad Lopatu, oblast vesnic zaniklých během husitských válek a na 
závěr si prohlédli park zámku Kozel.  

 
McDonalds Cup - krajské finále 

26. 5. 2015 2. - 3. tř.   

 
Velkého úspěchu dosáhlo družstvo malých fotbalistů z 2. - 3. tříd, když postoupilo z 2. místa v 

okresním přeboru do krajského finále. Ve velké konkurenci všech nejlepších škol z celého kraje chybělo 
našim fotbalistům trochu sportovního štěstí. V zápasu o 5. - 6. místo prohráli jen těsně na penalty, ale i 
přesto blahopřejeme k úspěchu. 

 

Návštěva Techmanie 28. 2. a 22.4 2015 5. A, B 
52 

žáků 

 
Žáci navštívili fyzikální a chemické laboratoře a expozice science centrum. 
 

Beseda s policií 1. r. 26. 5. 2015 1. r. 
102 

žáků 

Policistky městské policie žákům vysvětlily, jak se právně chovat ke zvířatům, se kterými se můžeme 
setkat ve svém okolí. Dětem se nejvíce líbily dramatizace různých příhod, kterých se samy účastnily.  

Zahájení běhu míru "Peace Run" 22. 5. 2015 4. E, 3.F,B,D 
75 

žáků 

Pěvecký sbor "Rolničky" zahájil svým zpěvem na Náměstí Republiky běh míru. Součástí nacvičených 
písní byla i běžecká hymna, kterou doprovodil rozmanitými hudebními nástroji. 

Vyzkoušej si být učitelem duben - červen 8. - 9. ročník 
3 

žáci 

Soutěž ve tvorbě digitálních učebních materiálů. Naši školu reprezentovali se svými prezentacemi v 
PowerPointu tři účastníci, kteří vzešli ze školní soutěže Život kolem nás: Viktorie Frühaufová z 9. B, 
Natálie Nová z 8. C a Martin Franta z 9. B. 
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Školy v přírodě duben - červen 1. - 5. ročník 
500 

žáků 

Všechny třídy prvního stupně absolvovaly pětidenní ozdravné pobyty na různých místech západních 
Čech. Děti měly možnost se svými učiteli poznat nová místa našeho kraje. Sportovaly a hrály si v 
přírodě, upevnily přátelství se svými spolužáky a prověřily své schopnosti.  

Vodácký výcvik červen 6. C, 7.C, 8. C, 9.C   

Všechny sportovní třídy II. stupně sjížděly v jednotlivých dnech úsek Berounky od Dolanského mostu 
do Plané. V letošním roce nám nepřálo počasí, všichni si vyzkoušeli vlhko pod lodí i nad lodí. Nejvíce 
se nedobrovolně koupali vodáci z 8. C, pochvalu pak zaslouží třída 6.C, která i přesto, že někteří žáci 
seděli v lodi poprvé, zvládla úsek bez jediného převrácení. 

Divadlo Alfa 27.3 2015 5. A,C,D 
65 

žáků 

Představení: Spadla klec aneb první případ podporučíka Vitáska 

Národopisné muzeum - velikonoční dílny 1.4 2014 
5. A, B,2. A, B, C, 

D 

152 
žáků 

 
Žáci druhých a pátých tříd si vyzkoušeli tradiční lidové techniky při výzdobě velikonočních vajec a 

dekorací. 
 

Scéna Nového divadla 11.11 2014 5. A, B 
52 

žáků 

Žáci zhlédli představení na malé scéně dětské opery: Žvanivý slimejš 

Návštěva plzeňského planetária 3.12 2014 5. A ,B 
52 

žáků 

V rámci učiva přírodovědy se žáci zúčastnili přednášky o sluneční soustavě a přírodních zákonitostí 
střídání dne a noci a ročních období. 

Master Class 18.12 2014 1.-9. ročník   

Proběhla celoškolní soutěž podle věkových kategorií v aerobiku. 

Návštěva Radyně 17.6 2015 5. A, B 
52 

žáků 

Žáci došli pěšky na hrd Radyni, kde měli komentovanou prohlídku hradu. 

Výlet do Rokycan a Dobřívi 17.6 2015 4. A,D 
42 

žáků 

Žáci navštívili hvězdárnu v Rokycanech a vodní hamr v Dobřívi s komentovanou prohlídkou. 

Západočeské muzeum 18. 6. 2015 4. C 
23 

žáků 

V rámci vlastivědného vzdělávání si žáci si prohlédli dvě expozice: Pohledy do minulosti Plzeňského 
kraje -  Historie a Od špitálu ke galerii 

SNAG turnaj 24. 6. 2015 1. a 2. roč. 
4 

žáci 

Golfový turnaj, kterého se zúčastnily čtyři plzeňské školy - 13. ZŠ, ZŠ Újezd, ZŠ Dýšina. Naše 
družstvo hrálo skvěle - vyhráli jsme 1. místo. 

Ekofarma Milínov 26. 5., 8. 6. 2015 2. A, B, C, D 
105 

žáků 

Žáci viděli hospodářská zvířata, prakticky se seznámili s výrobou másla a poznali další zemědělské 
produkty. Při nápaditých úkolech si zkusili sběr vajec, kosení a mlácení obilí. Projeli se na koni. 
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Filmové představení Cinestar 25. 6. 2015 2.C, E,4. E, 5.C 
85 

žáků 

Žáci zhlédli animovaný film Asterix a Obelix - sídliště bohů. 

Jarní koncert sborů 20. 4. 2015 
Třídy s 

hudebním 
zaměřením 

90 
žáků 

V koncertním sále naší školy konal jarní koncert obou pěveckých sborů 25. ZŠ. Jako host vystoupil 
sbor ze 14. ZŠ "Rolnička" pod vedením paní učitelky Markvartové. Z vystoupení jsme měli všichni 
radost a velmi nás potěšila slova chvály od posluchačů. Děti si zaslouží velkou pochvalu za píli a 
pracovitost. 

Sbor "Rolničky" zpívají v rozhlase 17. 5. 2015 
Třídy s hudebním 

zaměřením 
  

Vybraní žáci ze sboru "Rolničky" se zúčastnili nesoutěžního festivalu "Rozhlas zpívá" v Českém 
rozhlase Plzeň. Děti si vyzkoušely zpěv v nahrávacím studiu a za vystoupení sklidily zasloužený 
potlesk.  

 

 

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 2015) 

- účast žáků ze ZŠ v Lendavě na mezinárodním turnaji na 25. ZŠ v Plzni (září 2014) 

- vzájemná hospitace učitelů na školách v Plzni a Lendavě (září 2014 a duben 2015) 

 

 

6.5 Zapojení do projektů    

 

6.5.1 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. 

 

Juniorfest  

7. 11. 2014 reprezentoval loutkový soubor naši školu na slavnostním zahájení 7. ročníku 

JUNIORFESTU. Členové souboru spolu s moderátorem provedli návštěvníky celým úvodem. 

Vtipnou formou představili nejen mezinárodní porotu, ale i sponzory festivalu.  

Divadlo pro všechny – akce ŠD – 28. 1. 2015 

Akce je určená především rodičům a dětem. Všichni si vyzkoušeli hraní s maňásky, malování 

na obličej, vytváření loutek, hraní s loutkami a vodit marionety. 

Recitační soutěž – 11. 2. 2015 

Na naší škole proběhlo obvodní kolo recitační soutěže ve čtyřech kategoriích. Přednášela se 

poesie i próza. Z každé kategorie postoupili do městského kola 2 soutěžící. 
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Pohádkové odpoledne – 23. a 25. 2. 2015 

Tři dramatické soubory naší školy se představily v koncertním sále se svými pohádkami 

s maňásky a loutkami a předvedly dramatizace básně a knihy. Ve spolupráci s nahrávacím 

studiem BK v Plzni vytvořili žáci originální reklamy.  

Projektový den „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ 

Projektový den naší školy byl věnován Plzni. Žáci objevovali místa historická, moderní a 

spojená s kulturou i sportem. Navštívili mnoho zajímavých míst: Ateliér Jiřího Trnky, 

Naučnou staroplzeneckou stezku, bolevecké rybníky, údolí řek Radbuzy a Úhlavy, 

Sigmondovu stezku, Hruškovy sady, Chvojkovy lomy, Pivovarské muzeum a další. Žáci 

popsali mnoho krásných míst v Plzni a okolí.    

Jarní koncert sborů – 20. 4. 2015 

V koncertním sále naší školy konal jarní koncert obou pěveckých sborů 25. ZŠ. Jako host 

vystoupil sbor ze 14. ZŠ "Rolnička" pod vedením paní učitelky Markvartové.  

Den Země 2015 – 22. 4. 2015 

Naše škola se zúčastnila ekologicko–výtvarné soutěže na téma Zelená Plzeň 2015, vyhlášenou 

magistrátem města Plzně. Do soutěže se přihlásilo 12 základních škol. Tereza Valentová z 9. 

C se umístila ve II. věkové kategorii – jednotlivci na 2. místě. Zvláštní cenu za nápadité pojetí 

budovy Nového divadla získal Oldřich Neumann ze 7. B. 

Rozhlas zpívá - sbor „Rolničky“ zpíval v rozhlase – 17. 5. 2015 

Vybraní žáci ze sboru "Rolničky" se zúčastnili nesoutěžního festivalu "Rozhlas zpívá" v 

Českém rozhlase Plzeň. Děti si vyzkoušely zpěv v nahrávacím studiu a za vystoupení sklidily 

zasloužený potlesk. 

Projekt PeaceRun – 22. 5. 2015 
Žáci 3.B a 3. D se zúčastnili akce na podporu světového míru. Vyzkoušeli si běh s pochodní 

míru, která z Plzně poputuje do dalších evropských i světových států. Náš pěvecký sbor 

Rolničky vystoupil při této příležitosti na plzeňském náměstí Republiky a děti také zazpívaly 

hymnu tohoto štafetového běhu World Harmony Run.  

Hry VII. letní olympiády dětí České republiky 2015 

Ve dnech 14. - 19. 6. 2015 vytvořila naše škola zázemí pro pořádání badmintonového turnaje 

a pro stravování účastníků LOMD.  Samotných závodů a turnajů se účastnili i někteří naši 

žáci, kteří reprezentovali Plzeňský kraj. Badminton: Šimon Mráz a Jan Viktora. 

Triatlon: Pavlína Vargová. Házená: Martin Nový. Ostatní žáci navštívili jako diváci i ostatní 

sportoviště a někteří naši pedagogové se zapojili jako organizátoři turnajů a závodů. 

 

 

6.5.2 Ostatní  

 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji  
(březen 2014 - červen 2015) – 8. a 9. roč.  

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

školách v Plzeňském kraji. Realizace spadá do období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015, pro naši 

školu je to od března 2014 do června 2015. Cílovou skupinou jsou žáci středních a základních 

škol. V rámci projektu jsou realizovány celoroční, pravidelně se opakující volnočasové 

aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků středních i základních škol. 

Naše škola spolupracuje s VOŠ a SPŠE Plzeň. Žáci základních škol jsou motivováni možností 

provádění experimentálních měření a praktických cvičení, které na své ZŠ nemohou 

realizovat. Navštěvují školu vyššího stupně, setkávají se s vrstevníky i žáky škol středních, 

a poznají tak základy nových profesí. 

 

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/podpora-technickeho-a-prirodovedneho-vzdelavani-v-plzenskem-kraji
http://www.spse.pilsedu.cz/podpora-technickeho-a-prirodovedneho-vzdelavani-v-plzenskem-kraji/
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Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ (září 2014 - červen 2015) 

Naše škola se zapojila do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje 

s názvem Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ (reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0030). Jedná 

se o pilotní projekt, který se osvědčil na středních školách a v nadregionálním rozsahu zkouší 

aplikovat zjednodušený model tzv. fiktivních firem na školy základní.  

Na naší škole jsme celkem založili 3 minipodniky. První fiktivní firma Sirius Design s.r.o. se 

zabývala designem interiérů a venkovních ploch kolem rodinných domů, druhý minipodnik 

ExPo s.r.o. zkoušel prorazit s průzkumem veřejného mínění a poslední skupina žáků 

s obchodním názvem Sport for life s.r.o.  se snažila organizovat sportovní akce 

a adrenalinové zážitky. Jako konzultanti pro zapojené žáky jsou k dispozici učitelé Mgr. Jan 

Koutský a Mgr. Zdeněk Novák.  

 

Další projekty, které podporujeme: 
Noc s Andersenem 

Čtení pomáhá 

Celé Česko čte dětem 

E- twinning 

Zelená škola 

 

 

6.6 Výchovné poradenství   

  

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 
 

Hodnocení plánu práce výchovného poradenství za školní rok 2014/2015 

 

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. 
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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. 

   

Práce s integrovanými žáky 

Ke konci školního roku bylo na škole vzděláváno podle IVP 98 žáků, z toho 52 žáků 

na 1. stupni a 46 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 (10.11.2014) 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 (30.9.2014 - 9.A, 2.10.2014 - 9.B,  2.10.2014 - 9.C) 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  
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 podrobné popisy jednotlivých profesí, obsahující výčet pracovních činností, 

používaných pracovních prostředků, popis pracovního prostředí  

 počítačový program pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na 

povolání a příslušné vzdělání  

 prostřednictvím počítačového programu vyhledávání studijního nebo učebního 

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

a vysokoškolském studiu  

 

Dny vědy a techniky 

Žáci 8. ročníků navštívili Dny vědy a techniky v Plzni, 12.9.2014. 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., 24.11.2014 

 besedy se zástupcem Gymnázium Blovice – 9. roč., 24.11.2014 

 besedy se zástupcem SŠ sportovní Plzeň - 9. roč., 5.11. a 6.11.2014 

 

Podpora technických oborů: 

 Perspektiva technického a odborného vzdělávání -  20. 11. 2014, žáci 9. ročníku  

 Minipodniky – výběr žáků 7. - 9. ročníku  

 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji  
– žáci 8. a 9. ročníku, ve spolupráci s VOŠ a SPŠE.  

 

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), 8.9.2014 

 Porada výchovných poradců (ÚP), 16.10.2014 

 

Řešení výchovných problémů 

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

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

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

látek, rasismem, atd. 

 

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 2014/2015. 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/podpora-technickeho-a-prirodovedneho-vzdelavani-v-plzenskem-kraji
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6.6.2 Spolupráce s PPP 

 

Ve spolupráci s PPP v Plzni docházelo: 

 k tvorbě IVP  pro integrované žáky 

 k průběžným konzultacím ohledně práce s těmito žáky 

 na základě žádosti rodičů k novým či kontrolním vyšetřením 

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

 

6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO….  

 

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

oblastí: 

1. Řešení  problémů chování.  

2. Řešení problémů prospěchu.  

3. Poradenství volby dalšího pokračování ve studiu. 

4. Informace z oblasti primární prevence. 

 

S Městskou policií Plzeň probíhala spolupráce v organizování besed pro žáky.  

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

Policie ČR provedla ve třech třídách na 2. stupni ukázku psů vycvičených ke hledání drog. 

S dalšími institucemi probíhala spolupráce podle potřeby (OSPOD, Policie ČR, atd.). 

 

6.7 Účast v soutěžích 

 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní      

republiková      

regionální Orientační běh 16  x  

regionální Basketbal H 9  x  

regionální Basketbal D 9  x  

regionální Dějepisná olympiáda 3    

regionální Logická olympiáda 5    

okresní Přespolní běh IV. H 8 x   

okresní Basketbal H 9 x   

okresní Basketbal D 9 x   

okresní Florbal III.H 10  x  

okresní Vybíjená D 12   x 

okresní Štafetový pohár 12  x  

okresní Finanční gramotnost 3    

okresní Olympiáda v ČJ 2    
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Konečné republikové žebříčky kategorie U13, U15, U17, sezóna 2014/2015: 
 

Dvouhra U13 U15 U17 

 Vikotra Jan   2.   
 Mráz Šimon   10.   
 Častorál Vojtěch   102.   
 Tupý Jan     38. 
 Žambůrek Tomáš     28. 
 Viktorová Barbora 18.     
 Havlová Natálie 170.     
 Zemková Eliška   22.   
 Jägerová Kateřina     80. 
  

Žebříčky krajských přeborů kategorie U13, U15, U17, sezóna 2014/2015: 

Dvouhra U13 U15 U17 

Vikotra Jan   1. 3. 

Mráz Šimon   3. 16. 

Častorál Vojtěch   11.   

Tupý Jan   16. 8. 

Žambůrek Tomáš     6. 

Viktorová Barbora 7.     

Havlová Natálie 18. 27.   

Zemková Eliška 21. 5.   

Jägerová Kateřina   5. 12. 

Ženíšek Dominik 6.     

 
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 

 
     
7 Údaje o zapojení školy do: 

 

a) rozvojových programů 

 

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 nezapojila do rozvojových programů. 

 

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) 

 

E – twinning ve školním roce 2014/ 2015 
Naše škola se letos opět zúčastnila hned několika e-twinningových projektů a aktivit.  

Již ve školním roce 2013/ 2014 se děti zapojily do  projektu „Lets find out about other 

countries“. Cílem bylo prostřednictvím dotazníků poznat odlišné aspekty života a kulturní 

zázemí různých zemí Evropy. Původně pouze španělsko–turecký projekt se postupně rozrostl 

o většinu zemí starého kontinentu (např. Belgii, Skotsko, Francii, Německo, Slovensko). 
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Od podzimu 2014 se spolu s Akis Panagiotopoulos, Modern Ankara Academy, Ankara, 

Turecko podílíme na projektu „Many ways of life, one world“, který nám umožnil také 

prezentaci Plzně jako města kultury v roce 2015. Prostřednictvím dokumentů, 

fotografií a videosekvencí jsme vzájemně poznávali kulturu, zvyky a historii měst a zemí, 

ve kterých děti vyrůstají. 

Vyučující zvyšovali své znalosti o práci v prostředí twinspace prostřednictvím cvičného 

projektu „Překročte hranice své třídy“ a množství školení a webminářů organizovaných 

etwinning Central Support Service, Brusel  a  Národním institutem  pro další vzdělávání, 

Praha. 

  

 

8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Realizace v roce 2014: 

 

Rozvoj zájmové sportovní činnosti (podpora tělovýchovných aktivit) :  20.000 Kč 

Primární prevence nejen učebnicí :       10.000 Kč 

 

Realizace v roce 2015, která ještě probíhá: 

 

OŠMT MMP: 

Podpora tělovýchovných aktivit       12.000 Kč 

Podpora aktivit k technickému vzdělávání      32.000 Kč 

Podpora primární prevence sociálně patologických jevů    25.000 Kč 

Podpora výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit        5.000 Kč 

 

MO Plzeň 2 Slovany: 

Volnočasové aktivity dětí školního věku (příměstský tábor MO 2)  23.000 Kč 

Podpora sportu pro mládež (podlaha a zdvihací zařízení v tělocvičně) 25.000 Kč 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2014/2015 

 

a) termín inspekční činnosti: 23. – 30. března 2015 

 

Předmět inspekční činnosti 

Zjišťování a hodnocení podmínek a průběhu vzdělávání v 25. základní škole Plzeň, 

Chválenická 17, příspěvkové organizaci podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uvedená inspekční činnost byla 

vykonána na podnět podle § 174 odst. 5 školského zákona se zaměřením zejména 

na přijímání žáků k základnímu vzdělávání ve spádových školách a na postup ředitelky 

školy při převedení žáka do jiného vzdělávacího programu. 

Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu 

s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) 

školského zákona. 

Tematická inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona zaměřená 

na získávání informací o vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v základní škole. 
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b) závěry inspekční činnosti:  

 

Z inspekční zprávy:  

V období od poslední inspekce došlo ke zvýšení počtu žáků, tříd, pedagogických 

pracovníků a počtu oddělení školní družiny. Přetrvávající zájem rodičů přesahující 

kapacitní možnosti školy je dokladem kvality poskytovaného základního i zájmového 

vzdělávání. 

Ředitelka školy úspěšně navázala na propracovaný systém řízení konstatovaný v inspekční 

zprávě z roku 2012 a svou koncepcí vytváří reálný předpoklad dalšího rozvoje školy. 

V oblasti personálních a materiálních podmínek byl zaznamenán další kvalitativní posun. 

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2014/2015 probíhalo kromě 

zákonem stanovených podmínek také podle dalších kritérií stanovených ředitelkou školy. 

Dokumentace o přijímání je vedena systematicky a přehledně. Cizincům s odlišným 

mateřským jazykem, kteří pobývají na území České republiky, škola poskytuje zákonem 

stanovený přístup k základnímu vzdělávání, v oblasti jejich podpory ve výuce byly zjištěny 

dílčí rezervy. 

Prostor pro další zlepšení ČŠI shledává v zaměření dalšího vzdělávání pedagogů také 

na oblast vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a doporučuje při zpracovávání 

vyrovnávacích vzdělávacích plánů pro tyto žáky provádět jejich jazykovou diagnostiku 

s využitím certifikovaných testů. 

 

Z protokolu o kontrole: 

Kontrola vyučovacího jazyka podle ustanovení §13 odst. 1 školského zákona. Při hospitační 

činnosti v jednotlivých odděleních školní družiny bylo zjištěno, že vyučovacím jazykem 

v tzv. „anglických odděleních školní družiny“ nebyl jazyk český, jak stanovuje výše uvedená 

právní norma, ale jazyk anglický, v němž byly vychovatelkami uváděny pokyny a informace 

pro žáky. V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení ustanovení uvedeného právního 

předpisu. 

 

Ze zprávy o odstranění nedostatků: 

Od 1. 9. 2015 bude všem žákům 1. stupně zajištěna možnost přihlásit se do školní družiny a 

v jednotlivých odděleních ŠD bude probíhat výchovná, vzdělávací, spontánní a zájmová 

činnost i odpočinek. Úplata za ŠD bude pro všechny oddělení ŠD stejná, 1800,- Kč za školní 

rok, tj. 180,- Kč na měsíc. Z webových stránek byly odstraněny informace o tzv. „anglickém 

oddělení ŠD“ nebo „oddělení se zaměřením na AJ“ nebo „oddělení s anglickou lektorkou“ a 

tato možnost již není od školního roku 2015/2016 nabízena. Žáci, kteří chtějí rozvíjet své 

znalosti v anglickém jazyce i mimo výuku ve škole, mají možnost navštěvovat zájmový 

kroužek AJ, který nenarušuje pravidelnou činnost ŠD, tzn. před zahájením činnosti v ŠD nebo 

po odchodu ze ŠD. 

 
 
10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se naše škola nezapojila. 
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11 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. 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 16. 9. 2015                                         

 

 

 

 

 

        Mgr. Eliška Syřínková 

              ředitelka školy 
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Příloha č. 1 

 

 

Hospodaření školy za kalendářní rok 2014 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 76 / 68,954 23 / 20,125 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

26 014 Kč 15 237 Kč 

 
 

2  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice 360 
Příspěvek zřizovatele na provoz 8770 
Státní rozpočet – příspěvek na přímé 

vzdělávání 
34 534 

Vlastní tržby a výnosy 7 606 
Finanční prostředky z dotací a grantů 30 
Příjmy celkem 50 944 
Náklady celkem 50 596 
Hospodářský výsledek 348 
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Příloha č. 2 

Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2014/2015 

 

Školní družinu navštěvovalo celkem 432 žáků z 1. až 5. tříd. Od září do června žáci 

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

 

září – říjen:  

 výchovně vzdělávací činnost – řád školní družiny, pravidla oddělení, seznámení 

s budovou školy, hygiena, bezpečnost, pravidla oblékání, pravidla silničního provozu 

se zaměřením na chodce, poznávání a způsob chování v okolí školy, ekologie, 

získávání sociálních kompetencí, komunikace a zásady dialogu, důraz na vzájemné 

poznávání, aktivní naslouchání druhému a spolupráce dětí ve skupině, zájmová a 

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

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

vnitřního řádu oddělení, získávání sociálních kompetencí při řešení konfliktních 

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

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

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

omalovánky a básničky 

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

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

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

podzimních přírodnin 

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

zvířata v ČR  

 

listopad – prosinec: 

 výchovně vzdělávací činnost, bezpečnost na vycházkách v nastávajícím zimním 

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

dodržování pravidel, bezpečnost při pohybových hrách, opakování pravidel silničního 

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

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

důraz na zachování živočišných druhů, pochopení důležitosti variability v přírodě 

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

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

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

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

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

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

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

tělocvičny, přírodovědné vycházky 

 volné rozhovory s možností individuálního rozhovoru s žáky při zachování důvěry 

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

prevence šikany, anonymní řešení případných problémů, upozornění na schránku 

důvěry, hry na posílení pozitivních sociálních vazeb, hry nesoutěživé 
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leden - únor 

 výchovně vzdělávací – opakování hygienických pravidel v zimním období, prevence 

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

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

a v hlavním městě, jak se chovat, když se ztratím při cestování, důležitá telefonní čísla 

 získávání sociálních kompetencí, pravidla a normy ve vztazích, co je „fair-play“ ve 

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

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

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

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

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

psychická i sociální pohoda, prevence šikany žáků se speciálními vzdělávacími 

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

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

chování na společenské akci, divadlo, kino  

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

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

masopust – výroba škrabošek, masek, stříhání, lepení 

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

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

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

výběr stavebnic a společenských her a hraček, respektujeme přání dětí 

 

březen - duben 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(nevhodné party, gamblerství apod.) 

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

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

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

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

návštěva školního hřiště 

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

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

poznávání domácích zvířat a jejich mláďat 

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

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

(nevhodné party, gamblerství apod.) 

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

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

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

návštěva školního hřiště 
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 podpoření sebeúcty, pomoc pro nalezení cesty ke kvalitním kamarádským vztahům, 

nejen ve škole, primární prevence poruch chování  

 zájmová a rekreační, výlet do knihovny, četba knih ze školní knihovny, denní 

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

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

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

vycházky venku, návštěva školního hřiště 

 

květen - červen 

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

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

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

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

sdílení jako přirozená součást zdravého sociálního života skupiny, využití 

konstruktivních stavebnic, využití výtvarných technik, zpracování přírodnin, práce s 

papírem 

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

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

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

vycházkách, pravidelné pohybové hry venku 

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

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

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

chodce a cyklisty, prevence úrazů při sportu 

Akce školní družiny pro rok 2014/2015 

říjen Míček poutníček, aneb pozor na Draka 

listopad Výlet do Ateliéru kde ožívají panenky 

prosinec DIVADLO umělci - Pavel Kožíšek 

prosinec Irská kapela - Pavel Steidl + beseda 

leden 
Divadlo pro všechny ŠD - interaktivní, tvůrčí 

dílny pro rodiče a děti 

únor Pohádkové odpoledne 

březen Pohádkové odpoledne 

březen VELIKONOČNÍ tvůrčí dílny ŠD 

duben Plackohraní - výroba zrcátek, odznáčků 

květen Býkov - za řemesly 

červen Plasy - GOLF 

červen DEN - dětí - akce na hřišti školy 

Všichni pedagogičtí pracovníci v oddělení spolupracovali ve školním roce 2014/2015 

s třídními učitelkami, zúčastnili se akcí ŠD, 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, Plzeň. 

 

Zpracovala: Bc. Vlasta Mauleová  vedoucí vychovatelka ŠD 


