
Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň, zapsaný spolek – členská schůze 22. 5. 2017 – zápis 

1) Seznámení s organizací školního roku 2017/2018  

– organizace ke stažení na webových stránkách školy (Plán školního roku) 

Výsledky zápisů do 1. tříd. V novém školním roce bude otevřeno pět 1. tříd.  

Konaly se talentové zkoušky do sportovní a umělecké třídy v budoucím 6. ročníku, na víceletá gymnázia bylo zatím 

přijato více než 20 žáků, otevřeme pět 6. tříd (1 sportovní, 1 umělecká, 3 bez zaměření). 

2) Zájmové kroužky ve šk. roce 2017/2018 – nabídka během července, elektr. přihlášky na konci srpna. 

3) 55. výročí založení školy - seznámení s proběhlými i plánovanými akcemi v roce 2017  

Výstava výtvarných prací ve vestibulu, fotogalerie žákovských prací, fotogalerie z akcí k výročí na webových 

stránkách školy (logo 55. výročí, odkaz 55 let školy), odkazy na facebookové stránky školy a YouTube kanál s videi 

z akcí žáků, o škole a její historii.  

4) Jarní koncert 23. 5. 2017 od 17,00 hodin – koncert pěveckých sborů školy, video bude na webu.  

5) Plán oprav o prázdninách – výměna zárubní protipožárních dveří, instalace klimatizačních jednotek ve 

třídách na 2. stupni, další běžné opravy a malování ve třídách, jídelně a kuchyni.  

6) Příměstský tábor organizovaný ÚMO Plzeň 2 – Slovany 

Škola poskytuje zázemí pro tábor (tělocvičny, hřiště, toalety, stravování ve školní jídelně) 

7) Informace o novém objednávacím boxu ŠJ a tiskárně na lístečky při zapomenutí čipu nebo karty  

- nutná obnova hesla pro přihlášení na box při tisku lístečku, dotazy u třídního učitele nebo u vedoucí ŠJ p. Paulové. 

8) Volba členů Školské rady při 25. ZŠ (období od září 2017 do srpna 2020) 

Noví zástupci rodičů ve Školské radě: Ing. Libor Červený (dítě ve třídě 5.B)  

                                                                   Tomáš Bém (děti ve třídách 2.C a 5.D). 

9) Diskuse:  

 

Informace k lyžařskému kurzu pro 7. ročník v příštím školním roce. 

 

Parkování před budovou školy (v zálivu na chodníku, kde auta zamezují volnému průchodu žáků přicházejících do 

školy). Informace pro všechny rodiče na třídních schůzkách: Záliv slouží k zastavení, odbavení dítěte a okamžitému 

odjezdu ze zálivu. 

 

 

 

 

V Plzni dne 22. 5. 2017 


