
Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň, zapsaný spolek – členská schůze 14. 11. 2016 – zápis 

1) Změna stanov – přizpůsobení stanov spolku novému zákoníku práce, doručení rejstříkovému soudu 

k založení do sbírky listin, doplnění do veřejného rejstříku. 

2) Předsedkyní klubu rodičů je paní Alice Tomíčková (dcera v 7. C), místopředsedkyně jsou  

Alena Vodrážková (syn v 8. C) a Monika Moravcová (dceru v 2. B), pokladní je paní Jana Pechrová. 

3) Informace o hospodaření spolku – příspěvky a čerpání v roce 2016 (p. Pechrová).  

Finanční příspěvek 200,- Kč za první dítě ve škole, předán pokladní paní Pechrové v kanceláři školy spolu se 

seznamy žáků podle tříd. Tento příspěvek je použit pravidelně každý rok na odměny při soutěžích, na ŠVP, na 

lyžařské kurzy, bruslení na zimním stadionu, nákup knih do knihovny. Z Klubu rodičů bylo uhrazeno předplatné 

v Techmánii pro celou školu.  

4) Seznámení s plánovanými akcemi v tomto školním roce.  

Informace a fotogalerie ze soutěží, exkurzí žáků a z činností družiny i klubu jsou umisťovány na školním webu a od 

září také na našich školních facebookových stránkách. Ty jsou určeny primárně rodičům a veřejnosti. 

5) Na webu školy je už od října informace o ředitelském volnu, které bude po státním svátku 17. listopadu 

v pátek 18. listopadu.  

6) 21. listopadu bude na naší škole probíhat Den otevřených dveří a Jarmark pětadvacítky (informace jsou 

opět na webu i na facebooku). 

7) V novinkách na webu jsou také umístěny informace o přijímacím řízení na SŠ. Na webových stránkách školy 

je také seznam středních škol, kdy se konají dny otevřených dveří a další. Dnes v 18,00 se dnes koná schůzka 

zástupců středních škol s rodiči a žáky z 9. ročníku za přítomnosti výchovného poradce pana učitele Vosky. 

8) Od 28. listopadu do 7. prosince se konají Vánoční besídky tříd z 1. stupně. 

9) Vánoční prázdniny začnou v pátek 23. prosince 2016 (naposledy se jde do školy ve čtvrtek 22. prosince) a 

končí v pondělí 2. ledna 2017 a do školy se jde v úterý 3. ledna 2017. 

10) Začátkem ledna se v minulých letech konaly vždy třídní aktivy a schůzka Klubu rodičů. Pro letošní školní rok 

jsme se rozhodli, že třídní aktivy v lednu nebudou, ale v pondělí 9. ledna 2017 budou všichni pedagogové 

k dispozici ve škole ke konzultacím od 16,00 do 17,00 hodin. 

11) Od ledna bude také omezen sortiment ve školním bufetu tak, aby vyhovoval vyhlášce (pamlsková 

vyhláška), která začne být účinná. Chceme pokračovat v projektech Mléko do škol a Zdravá svačina).  

12) V lednu se také vždy konaly zápisy do 1. tříd. Po úpravě školského zákona jsou zápisy stanoveny na duben, 

u nás se budou konat 3. a 4. dubna 2017. Zákonní zástupci, kteří uvažují o odkladu povinné školní docházky pro své 

dítě, musí přinést vyjádření z pedagogicko-psychologické porady už k zápisu.  

13) Od ledna 2017 po celý kalendářní rok si budeme připomínat v rámci našich pravidelných akcí 55 let 

založení naší školy. Připravujeme vernisáž žákovských prací na téma Naše škola a také fotogalerii na webu školy, 

která se bude průběžně doplňovat. Pokud máte v rodině někoho, kdo navštěvoval naši školu a má zajímavé fotky, 

přineste je, my je hned oskenujeme a vrátíme vám zpět (nebo je rovnou pošlete elektronicky). 

14) V lednu proběhne odpolední akce ŠD a ŠK (tvůrčí dílny a divadelní hraní) – Divadlo pro všechny. 

15) Od ledna do března budou probíhat zimní lyžařská soustředění sportovních tříd od 3. do 9.  ročníku. Plán 

všech soustředění zimních i letních a také termíny škol v přírodě jsou opět na webu školy. 

16) Na duben připravují naše dramatické a divadelní kroužky několik vystoupení pod názvem Pohádkové 

odpoledne, na které jsou všichni rodiče a kamarádi srdečně zváni. 

17) Diskuse: Požadavek rodičů na častější obnovu učebnic. Dotazy na kvalitu jídel ve školní jídelně, informace 

o používání soli, koření a směsí, velikosti porcí dle věku a možnosti přídavků. 

18) Závěry: Členská schůze schválila nové stanovy spolku a výši příspěvku pro letošní školní rok 200,- Kč 

za starší dítě na škole. 

 

V Plzni dne 14. 11. 2016 


