
Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň, zapsaný spolek – členská schůze 13. 11. 2017 – zápis 

1) Informace o hospodaření spolku – příspěvky a čerpání v roce 2016/2017 (p. Pechrová).  

Příjmy: příspěvky 144 800,- Kč, pomerančová kůra 4 233,-Kč, Jarmark 42 494,-Kč, besídky 22 690,- Kč 

Výdaje celkem110 914,- Kč: fotografický kroužek, členský příspěvek pro AŠSK, finanční dary (DD Domino, útulek pro 

psy, útulek pro koně, pro hendikepované sportovce), odměny za vystoupení, za prospěch, 9. ročníkům, vstupné do 

divadla, odměny na ozdravné pobyty tříd 1. stupně, odměny na lyžařské kurzy a letní soustředění, bruslení žáků, 

doprava na soutěže, sportovní soutěže (golf, házená, vybíjená, švihadlo, aerobik, badminton), odměny na sportovní 

odpoledne, odměny do konverzační soutěže v AJ a do fotosoutěže, do soutěže Život kolem nás, odměny pěveckým 

a divadelním sborům. 

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. V tomto školním roce nebude hrazeno 

předplatné v Techmánii pro celou školu, exkurze budou směřovány do DEPO2015, popřípadě Centra robotiky. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) Diskuse: Dotaz rodičů na obnovu učebnic. Dotazy na kvalitu jídel a personální stav ve školní jídelně. 

Dotazy na náplň předmětu Pracovní činnosti na 2. stupni. 

 

V Plzni dne 13. 11. 2017 


