25. základní škola Plzeň
Chválenická 17
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Školní rok 2017/2018

Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2017/2018
dne 18. 9. 2018.
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2017/2018
dne 1. 10. 2018.
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Základní údaje o škole

1.1

Název (podle zřizovací listiny):
25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace
sídlo: Chválenická 17, 326 00 Plzeň
IČ: 69972141
zřizovatel školy: Statutární město Plzeň
vedení školy: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy
Mgr. Alena Vodrážková, zást. řed. pro 2. st., zást. statutárního orgánu
PaedDr. Lenka Třešková, zástupce ředitelky pro 1. stupeň
Mgr. Zdeněk Novák, zástupce ředitelky pro sport a zájmové vzdělávání
telefonní spojení: 378 028 470
faxové spojení: není
e-mailové spojení: skola@zs25.plzen-edu.cz
webové stránky školy: www.zs25plzen.cz

1.2

Poslední zařazení v rejstříku škol:
Základní škola - č. j. 27 288/2009-21 ze dne 1. 11. 2010 s účinností od 1. 11. 2010
Školní družina – č. j. ŠMS/1829/14 ze dne 8. 4. 2014 s účinností od 1. 9. 2014
Školní klub – č. j. ŠMS/6789/16 ze dne 17. 6. 2016 s účinností od 17. 6. 2016
Školní jídelna – č. j. ŠMS/8864/09 ze dne 8. 12. 2009 s účinností od 1. 9. 2010

Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení)
Adresa
Počet tříd
Hlavní budova, ředitelství
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Školní družina
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Školní klub
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Školní jídelna
Chválenická 17, 326 00 Plzeň

1.3

Počet žáků
940
550
50
1200

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

1.4

Název ŠVP
Škola Fair Play
1.5 Součásti školy
Název součásti
MŠ
ZŠ
ŠD
ŠK

Č. j.
25. 6. 2007
Počet žáků
2017/2018
--925
445
47
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V ročníku
1. – 9.

Počet tříd, oddělení, skupin
2017/2018
--37
18
1

1.6
Zařízení školního stravování
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
1200
907
71

Celkový počet
zaměstnanců
10

Přepočtený počet
zaměstnanců
9,875

* uvádějte bez cizích strávníků

1.7

Zajištění dalšího stravování
ano
--ano
ano

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *
Projekt Mléko do škol
Projekt Ovoce a zelenina do škol

ne
ne
-----

* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

1.8

1.9

Typ školy
úplná

(spojené ročníky v jedné třídě: ne)

Spádový školský obvod školy Plzeň 2 - Slovany

1.10 Speciální třídy
Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou
S rozšířenou výukou

Počet
tříd
0
0
4
3

Počet zařazených žáků
0
0
107
76

Poznámka
Dle výkazu M 3
Jaký předmět: TV
HV a VV

1.11 Materiálně technické zajištění školy
Využíváme 37 kmenových tříd, z toho 7 odborných učeben (chemie, fyzika, zeměpis,
přírodopis, 2 výtvarné učebny, hudební učebna), dvě učebny jazyků, 3 počítačové učebny,
školní dílny, cvičnou kuchyňku, 2 tělocvičny, víceúčelové hřiště s umělým povrchem,
relaxační centrum s vířivkami, koncertní sál, respirium, venkovní učebnu s arboretem,
informační centrum se školní knihovnou a multifunkční výukové sportovní centrum.
Fond učebnic, učebních pomůcek a výukových programů je plánovitě obnovován a
aktualizován dle potřeb metodických sdružení a předmětových komisí a dle přidělených
finančních prostředků. Didaktická technika – 8 tabulí SMART Board na 1. stupni, 23 bílých
tabulí s dataprojektorem a přenosným IT zařízením pro interaktivitu, 2 vizualizéry, 4 přenosné
dataprojektory, 189 počítačových stanic v PC učebnách, v učebnách na katedře, ve
sborovnách, v informačním centru, v kabinetech, ve školní družině a klubu, v koncertním sále
a v kancelářích školy. 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.
1.12 Školská rada
Školská rada vznikla dle zřizovací listiny vydané na základě usnesení RNP č. 1490 ze dne
16. 12. 2004 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zřizovací listina Školské
rady nabyla účinnosti dne 1. 1. 2005.
RMP usnesením č. 523 ze dne 1. 6. 2017 schválila složení Školské rady v počtu 6.
Poslední volby členů proběhly v květnu 2017 a první schůzka proběhla 30. září 2017, kde byl
zvolen předseda a schválen jednací řád.
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Personální zabezpečení činnosti školy

2

Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Fyzický / přepočtený
Celkový počet pedagogických pracovníků
80 / 71,41
Z toho odborně kvalifikovaných
77 / 69,32
2.1

%
100
97

2.2

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0

2.3

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

2.4

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

2.5

Nepedagogičtí pracovníci – počet: 25

2.6
Věk

Věkové složení učitelů
Učitelé
Muži
4
4
1
0
9
0

do 35 let
36 – 50 let
51 – 60 let
61 – více let
Celkem
Rodičovská dovolená
2.7

Ženy
10
19
14
6
49
4

Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - 2017/2018
Environmentální konference pro pedagogické pracovníky
21. 9. 2017

FP ZČU, ZOO Plzeň

Mgr. P. Žižka
Seminář pro učitele Rj
září - prosinec 2017
ZČU Plzeň - Ruské centrum
PaedDr. M. S. Levorová
Klima třídy - Práce s problémovou třídou
26. 9. 2017
PPP Plzeň
PaedDr. M. S. Levorová, Mgr. E. Ulčová, Mgr. K. Šliková
Jak podpořit individuální rozvoj dětí a jejichkomplexní hodnocení jinak
3. 10. 2017
Centrum robotiky, Plzeň
PaedDr. L. Třešková, Mgr. A. Vodrážková
Práce s textem v hodinách literatury a slohu
3. 10. 2017
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. Helena Kociánová
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Lékaři, šamani a ranhojiči aneb Kapitoly z dějin lékařství IV
5. 10. 2017
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. Yvonne Mašková
Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy
11. 10. 2017
ČŠI
Mgr. M. Brožová
Kreativní výtvarné techniky
12. 10. 2017
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. Š. Kimlová, Bc. I. Pokorná
Přírodní toxické látky v potravinách
31. 10. 2017
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. M. Havlová
Inovativní formy práce k osobnostnímu rozvoji s využitím ICT
1., 8. 11. 2017
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. V. Zahradníková
Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka
1. 11. 2017
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. I. Hubená
Hodina pohybu navíc
8. 11. 2017
NIDV
Mgr. M. Svobodová, Mgr. R. Kcholová, Mgr. H. Špuláková
Setkání školních parlamentů
8. 11. 2017
SVČ Radovánek, Plzeň
Mgr. I. Hubená
Krajská konference učitelů ekologické výchovy
29. 11. 2017
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. P. Žižka
Rusko třetího tisíciletí
8. 12. 2017
KCVJŠ, Plzeň
PaedDr. M. S. Levorová
Efektivní výuka slovní zásoby při hodinách angličtiny II.
14. 12. 2017
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. Jana Kaucká
Reading and Phonics
13. 2. 2018
Stanislava Fryčová

Studijní a vědecká knihovna Plzeň

Přírodovědný INSPIROMAT
14. 2. 2018
Gymnázium, Mikulášské náměstí Plzeň
Mgr. Milena Havlová
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Začínáme s mentoringem
únor, březen 2018
NIDV Plzeň
Paedr. M. S. Levorová
Práce s textem a rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce němčiny
26. 3. 2018
Studijní a vědecká knihovna Plzeň
Mgr. M. Kloučková, Mgr. T. Písařová, S. Fryčová
Nadaní a podpůrná opatření
4. 6. 2018
NIDV Plzeň
Mgr. A. Voska
2.8

3

Asistenti pedagoga
Počet celkem (fyzický/přepočtený): 9 / 5,27
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol

3.1
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
123

15

89

4

3.2
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Počet
Přijatí na
absolventů Gymnázia Gymnázia Gymnázia
SOŠ
celkem
4letá
6letá
8letá

SOU

Jiné

6

1

(absolvent ZŠ =
9 let PŠD)

10

4

26

58

76
Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia
- přijatých na víceletá gymnázia

---------------60
30

3.3
Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

---------------0
1

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

3.4
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2017/2018
Počet kurzů
Počet absolventů
0
0
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Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

4.1
Prospěch žáků (stav k 31. 8.)
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
925
-

686

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

239

0

0

1

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

4.2
Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

Počet žáků
1. pololetí
2
0

4.3
Docházka žáků (celkem za školní rok)
Počet omluvených hodin celkem
Počet neomluvených hodin celkem

2. pololetí
1
0

44422
6

4.4
Přestupy žáků mezi ZŠ
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 10
Důvody: stěhování, volba jiného zaměření školy
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 3
Důvody: stěhování, nespokojenost s výukou na původní ZŠ
5

Prevence rizikových jevů

Hodnocení Minimálního preventivního programu na 25. ZŠ za školní rok 2017/2018
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.
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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, prosinec 2017
 2. roč. – prezentace MP, nebezpečný člověk, říjen 2017
 3. roč. – prezentace MP, děti v dopravě, listopad 2017
 4. roč. – prezentace MP, bezpečně ve městě, listopad 2017
 5. roč. – prezentace MP, zábavní pyrotechnika, prosinec 2017.
 Hasík, duben + květen 2018, 2. a 6. ročník - naše škola se zapojila do vzdělávacího
programu HASÍK - výchova dětí v oblasti požární ochrany, který organizuje Hasičský
záchranný sbor Plzeňského kraje, a který je určen pro žáky druhých a šestých tříd.
 Dopravní soutěž mladých, cyklistů I. kategorie 2. 5. 2018 – 6. místo – 4 žáci, II.
kategorie 9. 5. 2018 – 2. místo – 4 žáci. Družstva naší školy zúčastnila soutěže
mladých cyklistů (1. kategorie 2 chlapci a 2 dívky ze 3. - 5. tříd, 2. kategorie 2 chlapci
a 2 dívky z 6. - 9. tříd). Žáci museli projevit své znalosti z pravidel silničního
poskytování 1. pomoci a čtení z mapy. Při jízdě na dopravním hřišti ukázali, jak umí
využít nabyté vědomosti v praxi.
 Ekologické hraní – projekt pro 1. stupeň v měsíci červen, poznávání přírody a zásady
ekologického chování.
V rámci specifické primární prevence se žáci 2. stupně zúčastnili následujících akcí:
 Cyklus přednášek a besed s Městkou policií města Plzně:
 6. roč. – prezentace MP, šikana + trestní odpovědnost, leden 2018,
 7. roč. - prezentace MP, šikana + domácí násilí + trestní odpovědnost, leden 2018,
 8. roč. - prezentace MP, legální drogy + trestní odpovědnost, leden 2018,
 9. roč. - prezentace MP, ilegální drogy + trestní odpovědnost, leden 2018.
 Seznamovací pobyty žáků 6. tříd – září 2017.
 Čas proměn - děvčata se zúčastnila preventivního programu Čas proměn, kde je paní
lektorka seznámila s psychickými a fyzickými změnami, které se u nich projevují v
období puberty, 13. 11. 2017, 7. ročník.
Škola dále nabízela řadu volnočasových aktivit, uspořádala školy v přírodě, seznamovací
kurzy pro žáky 6. ročníků, sportovní kurzy, sportovní dny, dopravní akce, sportovní soutěže
atd. (viz výroční zpráva školy).
Spolupráce s rodiči byla velmi dobrá, nebylo nutno řešit vážnější problémy se šikanou,
požíváním návykových látek, rasismem atd.
Školní metodik prevence se v průběhu školního roku zúčastnil seminářů:
 4. 10. 2017 – schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň)
 7. 2. 2018 - schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň)
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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.
Nadstandardní aktivity

6
6.1

Zájmová činnost organizovaná školou

Název kroužku /
vedoucí
Hravá angličtina
S. Fryčová
Mgr. P. Cinkaničová
Kroužek AJ pro žáky
ŠD
S. Fryčová
Mgr. L. Kantorová
Mgr. Y. Mašková
Mgr. P. Cinkaničová
Francouzština

Ročník

1.
2.

Čas konání

ČT 12:50 - 13:35
Po 12:50 - 13:35
Přihláška

1.CDE
1.AB
2.
3.

11:50 – 12:35
11:50 – 12:35
11:50 – 12:35
15:00 – 15:40

6. - 9.

Po 13:50 - 14:35

Mgr. M. Kloučková

1. - 2.

Čt 11:50 - 12:35

Šikulky
Mgr. L. Kutá

.
2. - 5.

Mgr. Y. Mašková

Hravá němčina

Sportík
Mgr. Z. Bouchalová
Mgr. R. Kcholová
Mgr. S. Mrázová
Keramický kroužek
Mgr. I. Aulická
Mgr. M. Brožová
Mgr. K. Šliková
Mgr. P. Nedvědová

Čt 13:30 - 15:00
1 x 14 dní

1.
2.
3. - 5.

Út 11:55 - 12:40
St 12:50 - 13:35
Út 12:50 - 13:35

2. - 5.
2. - 5.
2. - 5.
6. - 9.

Po 13:45 - 15:15
St 13:45 - 15:15
St 13:45 - 15:15
Pá 13:40 - 15:10
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Náplň kroužku
- učíme se pomocí příběhů vnímat
text přirozeným způsobem
- učíme se pomocí hry
- díváme se na pohádky a zpíváme
písničky
Přihlášky pouze písemně
Út, St
Út, St
Čt, Pá
St, Čt
- objevování krás francouzštiny
- poznáváme základy francouzského
jazyka
- objevíme francouzskou kulturu
- pronikneme do tajů historie Francie
- dozvíme se zajímavosti ze
současnosti
- učíme se pomocí příběhů vnímat
text přirozeným způsobem
- učíme se pomocí hry
- díváme se na pohádky a zpíváme
písničky
- tvorba výrobků z různých materiálů
- k poplatku za kroužek vybíráme
ještě hotově 200 Kč na materiál
- všestranný rozvoj pohybových
schopností
- základy techniky práce s míčem
- práce s hlínou
- různé techniky povrchové úpravy
keramiky

Badmintonový
kroužek
J. Přinda
J. Přinda
Mgr. I. Skálová
J. Přinda /
Mgr. I. Rašplová
Basketbalový kroužek
(chlapci)
G. Aboudová
Basketbalový kroužek
(dívky) BAK
Bc. M. Pipta
Zpěváčci
Mgr. K. H. Majerová
Mgr. V. Brožová
Rolničky
Mgr. E. Vorlová
Kroužek florbalu
Bc. L. Tolar

1.
2.
3.
4. – 5.

Pá 11:55 - 12:40
Čt 11:55 - 12:40
St 12:50 - 13:35
Čt 12:50 - 13:35

1. - 5.

Pá 14:15 - 15:00

1. - 3.
4. - 5.

Pá 17:15 - 18:15
Pá 18:15 - 19:30

1. - 2.

St 13:00 - 13:50

3. - 5.

Út 13:30 - 15:00

3.
4.
5.

Út 12:50 - 13:35
Pá 13:30 - 14:15
Pá 14:20 - 15:05

Kroužek lezení
Mgr. J. Maun
Kroužek informatiky
Mgr. M. Michálková
Mgr. M. Michálková
Mgr. Z. Novák
Mgr. J. Maun
Kroužek jógy
p. M. Künkel
Logopedická
nápravná péče
Mgr. A. Kosnarová
Dětský divadelní
loutkový soubor Limetky
p. V. Mauleová
p. J. Klečková
Loutkové
a maňáskové
divadélko - Jahůdky
p. V. Mauleová
p. J. Klečková
Loutkové
a maňáskové divadlo Oponka
p. B. Mrázová
p. H. Sladká

3. - 7.

Út 7:00 - 7:45

1.
2.
3.
4.

Út 11:50 - 12.35
Pá 11:50 - 12.35
Čt 12:50 - 13:35
Út 13:50 - 14:35

1. - 4.

Čt 7:00 - 7:45

1. - 2.

Út 11:50 - 14:20
Čt 11:50 - 13:40

5. - 9.
ŠD

Čt 15:15 - 17:00
¨

2. - 5.
ŠD

Út 15:15 - 16:30
¨

2. - 5.
ŠD

St 15.15-16.30
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- osvojení základních
badmintonových dovedností
- zdokonalení herních činností

- získání základních dovedností
s míčem
- zdokonalení herních činností
- získání základních dovedností
s míčem
- zdokonalení herních činností
- pro všechny děti, které rády zpívají
- pro všechny děti, které rády zpívají
- velký výběr písniček (lidové
i moderní)
- základní pohybová průprava
- zvládnutí pravidel hry a fair play
- bouldering je lezení na umělé stěně
bez lana v malé výšce
- rozvoj síly a obratnosti
- přijď si vyzkoušet naší novou
umělou lezeckou stěnu
- seznámení se základy práce na
počítači
- seznámení s internetem, e-mail,
práce s obrázky
-

základy jógy
správné dýchání a držení těla
protažení a posílení svalů
odborná náprava řeči
děti budou rozděleni do skupin

- „od maňáska k marionetě“, rozvoj
hlasové výchovy, slovního projevu
- žáci se aktivně podílejí na tvorbě
loutkových her
- pro začínající loutkoherce, rozvoj
hlasové výchovy, slovního projevu,
sociálních kompetencí
- technika vodění loutek.
-

práce s maňáskem
koordinace pohybu s mluv. slovem
intonace, správná výslovnost
jazykolamy, učení jednotlivých
rolí, textů, práce nápovědy

Divadelní přípravka
pro nejmenší
Bc. K. Šašková
p. H. Sladká
Divadelní kroužek Dividlo
p. M. Moravcová
Dramatický kroužek
p. M. Moravcová
Mediálek

1.

Po 11:55 – 12:40

- „Dividlo“ aneb jak se dělá divadlo
od námětu k představení
3. - 5.

Po 15:45 - 17:15

2. – 4.

Po 15:00 - 15:45

4. - 9.

St 14:00 - 14:50

3. - 9.

Po 13:50 - 14:35
St 13:50 - 14:35
Pá 13:50 - 14:35

1. - 2.
3. - 4.
5. - 9.

Pá 11:55 - 12:40
Pá 12:45 - 13:30
St 17:45 - 18:35

5. - 9.

Út 13:50 - 14:35

1. - 2.
3. - 5.

Út 14:00 - 15:00
Út 15:00 - 16:00

1. - 5.

Po 13:00 - 16:00
Út 13:00 - 15:00

Mgr. P. Cinkaničová

Chovatelský
a pěstitelský kroužek
Mgr. P. Žižka
Kroužek aerobiku
Bc. N. Mauritzová
Mgr. L. Kantorová
Mgr. P. Nedvědová
Školní ekotým
Mgr. P. Žižka

Kroužek sportovního
a společenského tance
p. D. Kounovská
p. V. Kounovský

Golfový kroužek
Mgr. Z. Novák
p. J. Novák
Kroužek baseballu
Mgr. M. Svobodová
Kroužek Animace

- pro začínající „herce“, práce
s maňáskem,

1. – 5.

- „Dramaťáček“ aneb kdo si hraje,
nezlobí – od jedince ke skupině.
- seznámení s médii a reklamou
- vyzkoušení si rolí redaktora,
moderátora, kameramana
- získání základních dovedností
s tvorbou časopisu, moderního
internetového serveru nebo se
zpracováním krátkého filmu či
reportáže
- chov akvarijních ryb či dalších
vodních a suchozemských živočichů
- pěstování zajímavých rostlin
- rozvoj elementární taneční
a pohybové techniky
- rozvoj dětské rytmičnosti
a hudebního cítění
- příprava ekologicky zaměřených
aktivit pro školu
- příprava publikací, článků, videí,
obrázků či fotografií
s environmentální tématikou,
- soutěže zaměřené na životní
prostředí.
- koordinace, držení těla, pohybové
dovednosti a základy latinskoamerických tanců
- pohybová paměť, rytmické
a prostorové cítění, latinskoamerické tance, skupinové
choreografie
- latinsko-americké a standardních
tance
- základní golfová pravidla
- základy golfové hry
- bude probíhat v Prvním slovanském
golfovém klubu
- základy a hraní pálkovacích her

Pá 12:50 - 13:35

Mgr. P. Žižka

5. – 9.

Čt 14:00 - 14:45

Kroužek logického
myšlení
Mgr. J. Koutský

3. - 9.

Čt 13:50 - 14:35
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- -základní úpravy obrázků
- osvojení základních technik
animace, tvorba krátkých animací
nebo animovaných filmů
- rozvoj tvůrčího myšlení (šachy,
deskové hry, hlavolamy,…)

Kroužek Radouš
3. - 5.

Čt 14:00 - 14:50

Mgr. Y. Mašková

6. - 9.

Čt 13:50 - 14:35

Fyzikální pokusohraní
Mgr. J. Maun
Mgr. V. Zahradníková

4. - 9.

St 14:30 - 16:00
1 x 14 dní

Mgr. P. Cinkaničová
Historické zajímavosti

6.2

- seznámení s historií hrou,
výtvarnými projekty a výlety
- od dinosaurů a pravěkých lidí do
dnešních dnů
- pronikneme do tajemství našich
předků
- zahrajeme si na objevitele
- dozvíme se pikantnosti a záhady
historie
- seznamování se s fyzikálními jevy
hrou

Mimoškolní aktivity
září 2017

Seznamovací pobyt šestých tříd

6. A, B, C, D, E

122 žáků

Žáci 6. tříd absolvovali seznamovací pobyt na Šumavě ve dnech 11. - 15. září 2017. Navštívili Černé a
Čertovo jezero, vystoupali na rozhlednu na Špičáku, pěšky došli do Železné Rudy. Před odjezdem sbírali
pro rodiče houby v okolí hotelu Sirotek, kde byli ubytováni. Ve volném čase hráli hry a soutěžili, večer před
odjezdem si zatančili na diskotéce.
Divadlo Alfa, Perníková chaloupka

září 2017

1. A, B, C, D, E 100 žáků
Představení bylo velmi pěkné. Krásné loutky, vtipné zveršované texty, plno známých lidových písniček,
které si děti mohly s herci zazpívat. Děj známé pohádky byl poutavě představen.
Přespolní běh

25. 9. 2017

4. - 6. ročník

270 žáků

Na Homolce se uskutečnil 1. ročník školního kola přespolního běhu pro žáky 4. - 6. tříd. Všichni běželi
okruh 1100 m, vyhodnocovali se vždy první 3 v kategorii. Kategorie byly po třídách - dívky, chlapci.
říjen 2017

Úřad práce - exkurze

9. ročník

76 žáků

Beseda na Úřadu práce byla zaměřena na vhodný výběr střední školy. Žáci se dozvěděli spoustu
užitečných a zajímavých informací, dostali atlas školství, dostali odkazy na řadu užitečných webových
stránek a mohli si zkusit test, který jim ukázal jaké povolání by pro ně bylo nejvhodnější.
říjen 2017

Dentální hygiena

4. - 7. ročník

455 žáků

Během měsíce října proběhly na škole besedy pro žáky 4. až 7.ročníků se studentkami LF o zubní
hygieně. Zajímavou formou se děti dozvěděly vše o ústní hygieně a jak si správně čistit chrup.
Pověsti a báje o Plzni

9. 10. 2017

3. ročník

102 žáků

V představení se děti seznámily s plzeňskými pověstmi - Plzeňská madona a Poklad na Věžce. Během
vystoupení si děti vyslechly i zazpívaly několik písniček. Na konci si zasoutěžily ve znalostech o svém
městě.
Přírodovědný klokan - kategorie Kadet

11. 10. 2017

8. + 9. ročník

29 žáků

Přírodovědného klokana se v letošním školním roce v kategorii Kadet zúčastnilo 29 žáků z 8. a 9.ročníku.
Vítězem se stal P. Kozler z 9.B. Žáci si prověřili vědomosti z přírodovědných oborů.
O plzeňskej věži

17. 10. 2017

3. ročník

102 žáků

V představení se děti seznámily s plzeňskou pověstí o Plzeňskej věži. Během vystoupení si děti
vyslechly i zazpívaly několik písniček. Na konci si zasoutěžily ve znalostech o svém městě.
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Papageno v kouzelném lese

18. 10. 2017

2.B,C,D,5.E

92 žáků

Opera připravená na motivy Mozartovy Kouzelné flétny zaujala všechny děti svým zpracováním a
provedením.
říjen - prosinec
9. ročník
77 žáků
Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
2017
Celkem se zúčastnilo 63 žáků ze 3 tříd. Nejlepší výsledky byly u těchto tří:
9.B – Lucie Horská 59,5 bodů, 9.C – Karolína Hradská 59,5 bodů,9.B – Samanta Němečková 59 bodů.
Tato děvčata se zúčastnila ještě dalšího kola 13. prosince na 10. základní škole a tam se umístila v tomto
pořadí: Lucie Horská se s 45 body umístila na 38. až 39. místě, Karolína Hradská s 35,5 body na 57. až 58.
místě a Samanta Němečková s 36 body na 55. až 56. místě. Maximum bylo 70 bodů.
říjen - listopad
4. - 9. ročník
2017
Ze základního kola postoupili z naší školy do krajského kola v kategorii A: Vilém Vlček z 3.B,
Michal Tichý z 5.C a Jan Němeček z 3.C a v kategorii B: Markéta Drahošová z 8.A.
Další výborní řešitelé: Lucie Horská z 9.B, Daniel Brada z 8.A, Kateřina Krátká ze 7.A, Filip Šindelář z
8.A, Adéla Dubinová ze 7.D, Nikol Hrubá z 9.C a Jakub Konig ze 3.B.
Celkem se do soutěže zapojilo 149 žáků z 1. stupně a 184 žáků z 2. stupně. Nejúspěšnějším v krajském kole
byl Michal Tichý, který se umístil na 19. místě z celkového počtu 44 soutěžících.
Logická olympiáda

Jak se točí peníze

6. 11. 2017

6. B

22 žáků

V pondělí 6. 11. 2017 si žáci 6. B vyzkoušeli vzdělávací hru Jak se točí peníze v DEPO2015. Na začátku
dostali spořicí kartu, na kterou se jim přičítali nebo odečítali body - penízky, a průvodce hrou. Dozvěděli se
informace z historie bankovnictví, vyrobili si svoji bankovku a minci, rýžovali zlato. Vyzkoušeli si různé
bankovní produkty, nakupovali, ale mohli penízky i darovat. Během hry odpovídali na kvízové otázky. Na
konci hry dostali výpis z účtu, kde viděli, kolik kde vydělali nebo utratili.
Festival práce a vzdělávání

10. 11. 2017

9. A, B, C

77 žáků

Festival práce a vzdělávání se konal v areálu DEPO 2015. Žáci měli možnost si prohlédnout řadu
studijních oborů, aby získali přehled o svém budoucím studiu.
7. ročník 13. 11. 2017
46 dívek
Čas proměn
dívky
Děvčata se zúčastnila preventivního programu Čas proměn, kde je paní lektorka seznámila s psychickými
a fyzickými změnami, které se u nich projevují v období puberty.
Exkurze na SPŠS

15. 11. 2017

9. ročník

21 žáků

Výběr žáků z devátého ročníku se zúčastnil prohlídky SPŠS. Žáci měli příležitost vidět praktické
vyučování oborů obráběč kovů, strojní mechanik, mechanik strojů a zařízení, mechanik seřizovač.
Bobřík informatiky

6. - 15. 11. 2017

4. - 9. ročník

Celkem soutěžilo 502 žáků z 1. i 2. stupně naší školy. V kategorii Mini bylo 5 úspěšných řešitelů ze
čtyřiceti, v kategorii Benjamin 60 úspěšných řešitelů z 339 a v kategorii Kadet 29 úspěšných řešitelů ze 123
soutěžících.
Den otevřených dveří a Jarmark
20. 11. 2017
1. - 9. ročník
pětadvacítky
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, týrané koně, handicapované sportovce a nově také na dětské chirurgické oddělení FN Plzeň. 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.
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Dějepisná olympiáda - školní kolo

21. 11. 2017

8. + 9. ročník

32 žáků

Tematické zaměření letošního ročníku bylo "To byla první republika aneb Československo v letech 1918
- 1938." Do okresního kola postupují tři nejlepší, kterými jsou Tomáš Vyleta, Nikol Hrubá a Karolína
Hradská, všichni z 9.C.
Divadelní představení "Puss in boots"

23. 11. 2017

6. A, B, D

Dne 23. 11. 2017 se žáci 6. A, B, D zúčastnili divadelního představení "Kocour v botách - Puss in boots".
Pohádka byla realizována v českém i anglickém jazyce.
Olympiáda z českého jazyka - školní kolo

27. 11. 2017

9. ročník

18 žáků

Školního kola OČJ se zúčastnilo 18 vybraných žáků ze tří devátých tříd. Nejlepších výsledků dosáhly a
do okresního kola postupují Markéta Sýkorová a Samanta Němečková, obě z 9.B.
Astronomická olympiáda

28. 11. 2017

6. - 9. ročník

53 žáků

Školní kolo Astronomické olympiády proběhlo v počítačové učebně. V kategorii 6. a 7. ročníku soutěžilo
29 žáků, v kategorii 8. a 9. ročníku 24 žáků. Většina jsou úspěšní řešitelé a mohou individuálně pokračovat
v dalším kole.
Badmint. turnaj "O pohár ředitele P. Pavla"

30. 11. 2017

6. -9. ročník

42

Ve čtvrtek 30. listopadu proběhl v obou tělocvičnách naší školy každoroční turnaj v badmintonu "O pohár
ředitele Petra Pavla". O putovní pohár se utkali žáci II. stupně ve čtyřhrách. V kategorii dívky - 6. 7. třída
zvítězila dvojice Panošková - Tomášková, v kategorii hoši 6. - 7. třída pak vybojovala vítězství dvojice
Carda - Pelcr, ve starší kategorii 8. - 9. tříd si mezi dívkami vedla nejlépe dvojice Šámalová - Šmatláková a
mezi hochy byli nejlepší Rataj - Hauptman. Doplňkovým turnajem byly zápasy ve dvouhrách, kdy mladší
žáci byli bodově zvýhodněni oproti svým starším spolužákům. Celkem se turnaje zúčastnilo 22 žáků 6. -7.
tříd a 20 žáků 8. - 9. tříd. Po turnaji odcházeli zúčastnění spokojeni, hlavně pak vyhlášení vítězové, kteří si
odnesli nejen poháry a medaile, ale i hodnotné ceny.
říjen - prosinec

Beseda s policií

1. - 5. ročník

553 žáků

Besedy jsou v každém ročníku přizpůsobeny věku dětí, příslušnice městské policie jsou dobře připravené,
odpovídají na dotazy dětí. Děti se učí o bezpečnosti.
Adventní Norimberk

7. 12. 2017

8. - 9. ročník

45 žáků

Ve čtvrtek 7.12. navštívili žáci 7., 8. a 9.tříd a jejich učitelé německé město Norimberk. Zde jsme si
prohlédli historické centrum s mnoha památnými stavbami, například kostel Panny Marie s orlojem,
Císařský hrad, Dürerův dům, sochu Dürerova králíčka, gotickou radnici i původní městské hradby. Počasí
nám přálo, a tak jsme si plně vychutnali neopakovatelné kouzlo a typickou atmosféru adventního
Norimberku.
21., 22. 12.
1. - 9. ročník
925 žáků
2017
Jako každoročně se před Vánocemi uskutečnil MasterClass v aerobiku, o přestávkách mezi soutěží
probíhala taneční vystoupení žáků naší školy. Na závěr byli vyhodnoceni Miss a Missák soutěže.
Vánoční Master Class v aerobiku

Výstava "Světlo v obraze"

3. 1. 2018

8. B

28 žáků

Dne 3.1. 2018 navštívili žáci 8.B Jízdárnu Pražského hradu. Na výstavě "Světlo v obraze" obdivovali díla
českých impresionistů.
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Bruslení žáků

leden, únor
2018

1. - 9. ročník

925 žáků

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

leden 2018

6. - 9. ročník

372 žáků

Žáci 6. ročníků měli besedu na téma: prezentace MP, šikana + trestní odpovědnost, žáci 7. ročníků na
téma: prezentace MP, šikana + domácí násilí + trestní odpovědnost, žáci 8. ročníku měli besedu na téma:
prezentace MP, šikana + legální drogy, žáci 9. ročníku na téma: prezentace MP, šikana + ilegální drogy.
Divadlo Alfa, Pohádky ovčí babičky

5.1.

1.ročník

106 žáků

6.C

28 žáků

Představení bylo velmi pěkné. Krásné loutky, vtipné zveršované texty.
Lyžařský kurz 6.C

8.- 12.1 2018

6.C se hned v novém roce vydala na běžkařský týden na chatu Pancíř. V hojném počtu 28 žáků jsme se
každý den dostali do "stopy" a ve středu jsme zvládli i celodenní výlet. Počasí přálo a bez zranění jsme se
všichni vrátili do Plzně spokojeni a plni zážitků z prvního společného sportovního soustředění.
10. 1. 2018

Honza Nebojsa

2. ročník

106 žáků

Divadélko Kuba opět nezklamalo. Protagonisté skvěle zahráli, kulisy měli pěkné a nápadité. Dětem se
přestavení líbilo.
Lyžařský kurz 4. ročník

15. - 19. 1. 2018

4. A, B, C

68 žáků

Výkua lyžování probíhala na Špičáku, kde byli žáci rozděleni podle výkonnosti na 5 družstev. Sněhové
podmínky byli ideální. Všichni si na konci týdne zajeli měřený slalom. Celý kurz provázela dobrá atmosféra
a hlavně žádné zdravotní komplikace.
Pejsek a kočička

15. 1. 2018

1. ročník

106 žáků

Do koncertního sálu za námi přijelo divadélko Kuba s pohádkou o pejskovi a kočičce.Dětem se
představení velmi líbilo a už se těší na další.
Dějepisná olympiáda - okresní kolo

16. 1. 2018

9. C

3 žáci

Okresního kola dějepisné olympiády se zúčastnili 3 žáci z 9.C. Nejlépe se umístila Nikol Hrubá, která
skončila na 22. místě. Pěkného umístění se dočkali i Tomáš Vyleta a Karolína Hradská.
Lyžařský kurz 7. C

22. - 26. 1. 2018

7. C

69 žáků

Za velmi pěkných sněhových podmínek se uskutečnilo zimní soustředění 7.C v hotelu Stella na Špičáku.
Žáci se zdokonalili nejen v běžeckém lyžování, ale proběhl i výcvik na sjezdových lyžích a snowboardu.
Večery vyplnily přednášky, soutěže, hry, diskotéka a také beseda s horskou službou.
Matematická olympiáda - okresní kolo Z 5, 9

24. 1. 2018

5. roč., 9. B

11 žáků

Okresního kola se zúčastnilo 10 žáků z 5. tříd a Lucie Horská z 9. B, která zde bojovala převážně se žáky
gymnázií. Zuzana Morková z 5. D obsadila 1. místo, Julie Mrázová (5. A) a Kristýna Hosnedlová (5. D)
obsadili 3. místo. Vojtěch Šedivý (5. B) a Veronika Vollerová (5. D) se umístili na 4. místě, Matěj Hromada
(5. D) na 5. místě, Karolina Lošanová (5. A) na 6. místě a Štěpán Petrík (5. D) na 7. místě. Barbora
Hajžmanová (5. A) a Šimon Staněk (5. B) se neumístili.
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Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo

29.1.2018

9.B

2 žákyně

V okresním kole OČJ zaznamenala naše škola v letošním roce mimořádný úspěch. V konkurenci 47
soutěžících z plzeňských základních škol a gymnázií se naše žákyně Hana Šebková umístila na krásném 5.
místě. Další zúčastněná, Markéta Sýkorová, obsadila rovněž pěkné 12. místo.
Konverzační soutěž v anglickém jazyce

29. 1. 2018

6. - 9. ročník

Dne 29.1. 2018 proběhla konverzační soutěž v anglickém jazyce. Z 6. a 7. ročníků se zúčastnilo 9 žáků.
V kategorii 8. a 9.ročníků konverzovalo 14 žáků. Vítězové obou kategorií postupují do okresního kola.
leden, únor
6. E, 9. A, 9. B
2018
a 9. C
Letošní 4. ročník geologické olympiády znamená pro pětadvacítku úspěch. Naše škola se této soutěže
účastnila poprvé a její zástupci prošli i okresním kolem téměř jako nůž máslem. Školního kola se na začátku
ledna zúčastnila dvacítka znalců neživé přírody. Okresní kolo čekalo na ty úspěšnější týden před pololetním
vysvědčením. Jeho suverénní vítězkou se stala Hanka Šebková z 9. B a o druhé místo se podělila Lucka
Horská ze stejné třídy s Vojtou Černým ze 6. E. Do krajského kola je z naší školy doprovodil Tomáš Pirner
z 9. A, Matěj Hauptman z 9. C a Honza Wild ze 6. E.
Geologická olympiáda

únor 2018

Knihovna - brána k informacím

6. ročník

123 žáků

Žáci 6. tříd navštívili během února Městskou knihovnu v Plzni. Nejdříve vyslechli zajímavou přednášku
pracovníka knihovny, seznámili se s organizací a systémem vyhledávání žádaných titulů knih. Byli
informováni o besedách a akcích, které knihovna pořádá. Dozvěděli se o zajímavých titulech, komiksech,
deskových hrách, které knihovna nabízí. Poté si mohli sami vyzkoušet najít knihu, o kterou měli zájem.
Někteří si s sebou odnášeli formulář na přihlášení do knihovny.
Maškarní bál 1.stupeň

1. 2. 2018

1. - 5. ročník

552 žáků

Maškarního reje se zúčastnily všechny třídy prvního stupně a předvedly se v rozmanitých a nápaditých
maskách.
Recitační soutěž - školní kolo

7. 2. 2018

1. - 9. ročník

30

Školního kola recitační soutěže se zúčastnilo celkem 30 recitátorů ve čtyřech kategoriích. Do obvodního
kola postupují: Kristýna Moravcová, Lucie Jedželovská, Maya Hladká, Sofie Brožová, Aneta Bémová,
Andrea Matoušková a Jakub Čech.
Lyžařský kurz 7. A, B, D

12. - 16. 2. 2018

7. A, B, D

35 žáků

Žáci sedmého ročníku absolvovali lyžařský kurz v termínu 12. – 16. 2. 2018. Ubytováni byli v hotelu
Stella a k lyžování měli dispozici měl celý areál ski&bike Špičák.
14. 2 . 2018
29 žáků
Recitační soutěž - obvodní kolo
Obvodního kola recitační soutěže se zúčastnilo 29 dětí ze 7 základních škol slovanského obvodu. Z naší
školy postupují do okresního kola: Kristýna Moravcová (1.kat,), Sofie Brožová (2.kat.) a Jakub Čech
(4.kat.).
Biologická olympiáda - školní kolo

28. 2. 2018

7. - 9. ročník

Biologická olympiády se zúčastnilo v kategorii D pro žáky 7.roč.22 dětí a vítězi se stali B.Vacková a
J.Sankot ze 7.D.V kategorii C pro žáky 8 a 9.roč.je vítězem H.Šebková z 9.B z počtu 25 žáků.
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Projektový den na SPŠE

6. 3. 2018

8. A, B

19 žáků

Projektovým dnem na SPŠE byl zakončen dvouletý projekt "Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Plzeňském kraji". Pod vedením pedagogů a studentů "elektroprůmyslovky" si žáci vyzkoušeli
mnoho různých pokusů z fyziky, chemie a vytvořili si i "klikací" mapu, kterou používá pan učitel na
zeměpis.
26. 2. - 2. 3.
8. C
20 žáků
2018
Žáci osmého ročníku se zúčastnili zimního soustředění na Špičáku v hotelu Stella. Ve velmi mrazivém
počasí se zdokonalovali na běžeckých i sjezdových lyžích, někteří i na snowboardu. Večery vyplňovaly
přednášky, soutěže a diskotéka.
Lyžařský kurz 8. C

26. 2. - 2. 3.
3. A, B
49 žáků
2018
Žáci z třetího ročníku, kteří chodí do třídy se sportovním zaměřením se zúčastnily svého prvního
lyžařského kurzu. Kurz byl zaměřen na základy sjezdového lyžování.
Lyžařský kurz 3. A, B

Lyžařský kurz 9. C

5. - 9. 3. 2018

9. C

25 žáků

Žáci devátého ročníku sportovní třídy absolvovali lyžařský kurz v termínu 5. – 9. 3. 2018.
Ubytováni byli v hotelu Stella a k lyžování měli dispozici celý areál ski&bike Špičák.
26. 2. - 2. 3.
5. ročník
50 žáků
2018
Stejně jako v minulých letech, tak i letos vyjelo přes 50 žáků 5. tříd na lyžařský výcvik na Špičák do
hotelu Stella. Žáci se zdokonalovali ve sjezdovém lyžování, absolvovali besedu horské služby, závodili ve
slalomu, bobovali. Večery vyplnily zábavné hry a soutěže, filmy a diskotéka.
Lyžařský kurz 5. roč.

O líném Honzovi a chytré princezně

14. 3. 2018

1. a 3. ročník

208 žáků

V koncertním sále zhlédly děti představení O líném Honzovi a chytré princezně, které pro ně připravilo
Divadélko Kuba. Pohádka se dětem velmi líbila.
Matematický KLOKAN

16. 3. 2018

2. - 9. ročník

421 žáků

Žáci řešili zajímavé úlohy z matematiky, soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích. V kategorii Cvrček (2.
a 3. ročník) zvítězil Filip Hosnedl z 2. C, který získal 80 bodů z 90 možných. V kategorii Klokánek (4. a 5.
ročník) byla nejlepší Karolina Lošanová (5. A), která získala 109 bodů ze 120 možných. V kategorii
Benjamin se na prvním místě umístila Pavla Sankotová ze 7. D s 97 body ze 120. V nejstarší kategorii pro
ZŠ (Kadet - 8. a 9. ročník) získal nejvíce bodů Pavel Kozler z 9. B, získal 77 bodů ze 120 možných.
únor-březen
8. A
26 žáků
2018
V průběhu února a března 2018 se 8. A zúčastnila soutěže FinGR Play – turnaj tříd, která nahradila
dosavadní soutěž Finanční gramotnost. Žáci si nejprve vyzkoušeli, jak provést svěřenou rodinu nástrahami a
příležitostmi, které ji v životě mohou potkat a úspěšně ji dovést ke splnění jejích cílů a k dosažení finanční
nezávislosti. Hra měla deset kol, každé představovalo tři roky života rodiny. Každý žák si mohl vyzkoušet
různé možnosti, aby dosáhl nejvyššího možného cíle. V polovině března nás pak čekal ostrý turnaj, kde se
8. A umístila na 36. místě s průměrem 123 bodů, nejlepší výsledek dosáhla Sára Doležalová 467 bodů a 5,7
mil. peněz v silné konkurenci i se žáky středních škol. Výsledek Sáry byl 64. z celkem 990ti výsledků, a to
je velmi slušné! I další žáci byli konkurence schopni.
FinGR Play – turnaj tříd
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Talent pětadvacítky - finále

28. 3. 2018

1. - 9. ročník

Letošní finále Talentu pětadvacítky proběhlo ve středu 28. 3. a opravdu se vydařilo. V dvouhodinovém
nabitém programu se divákům v koncertním sále představilo celkem 45 soutěžících, kteří zpívali, tančili,
hráli a metali přemety. Ze všech 27 úžasných vystoupení bylo těžké vybrat nejlepší. Opravdovými talenty se
pro rok 2018 stali: Anna Křížová, Adéla Holubová, Michal Hraběta, David Kraus a Jakub Čech.
září 2017 6. - 8. ročník
11 žáků
květen 2018
Školního kola se zúčastnilo 11 žáků. Do okresního kola postoupila Pavla Sankotová ze 7. D, která zde
bojovala v tvrdé konkurenci se žáky gymnázii.
Matematická olympiáda Z 6 - 8

Výstava ART3 - výtvarný workshop

5. 4. 2018

6. A

23 žáků

Žáci měli možnost si vyzkoušet na workshopu, konaném v Depu 2015, velkoformátový tisk z výšky,
ilustraci na tabletu, krátkou animaci formou Stop Motion a tradiční knižní vazbu.
Výstava ART3 - výtvarný workshop

5. 4. 2018

6. D

23 žáků

Na výtvarném workshopu k výstavě ART3 konané v Depu 2015 měli žáci umělecké třídy možnost
vyzkoušet si například „Akční malbu“, „Designerskou skicu“ či „Enkaustiku“.
Pythagoriáda

6. 4.,29. 5. 2018

5. - 8. ročník

101 žáků

Z 5. ročníků byli nejlepší Vojtěch Šedivý, Kristýna Hosnedlová, Karolina Lošanová, Zuzana Morková,
Matěj Hromada, František Vaněk, Julie Mrázová a Miriam Kalašová, kteří postoupili do okresního kola. Z
2. stupně postoupil do okresního kola pouze Kamil Diviš. V okresním kole v kategorii 5. ročníků obsadila
Kristýna Hosnedlová úžasné 1. místo, Matěj Hromada 4. místo, Zuzana Morková skvělé 5. místo a na 6.
místě se umístili Vojtěch Šedivý, Julie Mrázová a Miriam Kalašová a stali se tímto úspěšnými řešiteli.
Kamil Diviš se také velice snažil, získal 7 bodů z 15 možných, ale konkurence byla velká.
Geologická olympiáda - krajské kolo

9. 4. 2018

6., 9. ročník

6 žáků

6 žáků naší školy vyrazilo do Mariánských Lázní reprezentovat Pětadvacítku v krajském kole Geologické
olympiáda. Haně Šebkové z 9. B chybělo k postupu do celostátního kola pouze pár bodů. Potěšila také účast
dvou žáků teprve 6. ročníku.
Hasík

9. 4., 2. 5. 2018

2. a 6. ročník

225 žáků

Preventivní program s hasiči. Žáci se dozvěděli o tom, jak se zachovat při krizových situacích a seznámili
se s celkovou prací hasičů.
Badmintonový turnaj základních a středních
škol

25. - 26. 4. 2018

Měli jsme tu čest hostit první ročník badmintonového turnaje smíšených družstev základních a středních
škol v Plzeňském kraji. Do soutěže základních škol v III. kategorii, tedy 6. - 7. ročník, se přihlásily 4 školy.
Naše škola postavila 4 družstva. Dvě naše družstva se umístila na prvním a druhém místě. Republikové
finále se hrálo 25. a 26. dubna opět na pětadvacítce.
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Orientační běh - krajský přebor škol

24. 4. 2018

6. - 8. ročník

20 žáků

Nečekaným úspěchem skončil pro naše žáky 6. - 8. tříd krajský přebor škol v orientačním běhu, které se
letos konalo pro nás v "domácím prostředí" na Homolce. 1. místo v družstvech uniklo našim závodníkům
jen těsně, neboť při shodném počtu bodů za umístění s vítěznou školou rozhodl součet dosažených časů.
Nejlepší výkon podala Štěpánka Tomíčková a Jakub Hasman.
Život kolem nás

27. 4. 2018

7. - 9. ročník

Soutěž proběhla v koncertním sále. Žáci 7. - 9. ročníků soutěžili v prezentacích na libovolné téma.
Hodnotila se originalita, technické zvládnutí prezentací a mluvené slovo. Porotu tvořili žáci a učitelé.
Bydlím na nejkrásnějším místě na světě

27. 4. 2018

Fotografická soutěž, která je zaměřená na Plzeňsko, probíhala po několik týdnů. Žáci zasílali fotografie,
které byly umístěny na fb školy. Nejkrásnější fotografie vybrala odborná porota a na fb posílali své hlasy
žáci školy.
Vybíjená

duben 2018

4. - 5. tř.

24 žáků

Běhen měsíce dubna proběhla obvodní a okresní kola ve vybíjené pro žáky 4. - 5. tříd. Jako každoročně je
naše škola úspěšná, i letos zvítězila družstva hochů a dívek v obvodních kolech. Okresní kolo dívek
pořádala naše škola a děvčata s trochou smůly skončila až na 5. místě. Hoši bojovali na 1. ZŠ, kde se v
obrovské konkurenci probojovali do finále, ale bohužel na vítěznou 33. ZŠ nestačili.
10. 5. 2018

Praha - Muzeum hudby

7. D

25 žáků

Žáci 7.D umělecké třídy si prohlédli Muzeum hudby v Praze a její obě expozice. Líbila se i výstava
Hudba a pohádka. Kromě těchto výstav jsme si ještě prohlédli ještě pamětihodnosti Prahy. Exkurze se
dětem líbila.
Projektový den na SPŠE

11. 5. 2018

8. C

26 žáků

Cílem projektového dne zaměřeného na matematickou gramotnost bylo ukázat provázanost matematiky s
ostatními obory - fyzika, chemie, výpočetní technika a využití Geogebry. Žáci viděli nebo sami provedli
pokusy, ke kterým využili i drobné výpočty.
Praha - po stopách Karla IV.

14. 5. 2018

7. C

27 žáků

Žáci 7.C se vydali po stopách Karla IV. Navštívili Pražský hrad a královskými zahradami se vydali na
Malou Stranu a dále přes Karlův most až na Staroměstské náměstí. Exkurze se dětem líbila. Do Plzně
dorazily docela unavení, ale plní zážitků a dojmů.
Praha - geografická exkurze

17. 5. 2018

8. A

27 žáků

Žáci 8. A navštívili Jedličkův ústav v Praze. Provázel je pan ředitel školy, měli možnost seznámit se s
výukou, třídami, zahradou a dílnami školy. Ve 2. části exkurze studovali slavný hřbitov na Vyšehradě a
Slavín. Vyplňovali pracovní listy a plánek Vyšehradu.
Afrika, Oceánie - přednáška

18. 5. 2018

6., 7. ročník

Přednášky a prezentace byly určeny pro žáky 6. a 7. tříd, kteří v zeměpise tato témata probírají. Seznámili
se s národy a živočišstvem Afriky, zhlédli prezentaci o Jihovýchodní Asii, Vietnamu a Indonésii.
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Vodárna - exkurze

24. 5. 2018

8. B

28 žáků

Žáci 8. B v rámci projektu PROSIT si prohlédli prostory plzeňské vodárny a seznámili se jakým
způsobem se vyrábí voda, která se dostává do našich domácností.
Teplárna - exkurze

25. 5. 2018

8. A

20 žáků

Exkurze ve spalovně ZEVO v Chotíkově v rámci projektu PROSIT. Žáci si prohlédli prostory spalovny
včetně jeřábu, spalovacích kotlů a ekologické čističky splodin.
Exkurze - letiště Václava Havla

25. 5. 2018

9. ročník

30 žáků

Výběr žáků z devátých ročníků se 25. 5. 2018 zúčastnili exkurze na letišti Václava Havla v Praze. Žáci
měli možnost nahlédnout do interiérů a exteriérů letiště, kam běžný člověk nemá přístup. K vidění byly
dopravní letouny různých typů a velikostí.
28. 5. - 1. 6.
6. C
29 žáků
2018
Žáci 6. třídy odjeli na kolách na letní kurz do Konstantinových Lázní. Během týdne jsme ujeli bezmála
200 km a nechyběli ani různé soutěže a střelba ze vzduchovky. Poradili si i s náročnou terénní trasou v
horkém počasí a všichni se v pořádku vrátili domů plni nových dojmů a nezapomenutelných zážitků.
Letní soustředění 6. C

1. 6. 2018

Aquatlon

4.-9. ročník

12 žáků

Tento závod, spočívající v plavání a běhu, se koná v rámci republikového závodu v triatlonu a je určen
pro školy. Celý se odehrává v lokalitě boleveckých rybníků. Z letošního ročníku vezeme jedno individuální
třetí místo.
Letní soustředění 7. C

4. - 8. 6. 2018

7. C

27 žáků

Žáci 7. ročníku sportovní třídy se v měsíci červnu zúčastnili letního soustředění v CHKO Brdy. Do
rekreačního střediska v Brdech se sportovci dopravili na kolech. Jízda na kolech tvořila hlavní náplň tohoto
sportovního soustředění. Na konci kurzu, se žáci mohli pyšnit úctyhodným výkonem, a to 250 ujetých
kilometrů.
Ekologické hraní

6. - 8. 6. 2018

2. - 5. ročník

300

Žáci 9. B si pro své mladší spolužáky připravili úkoly související s přírodou, životním prostředí a jejich
ochranou. Naši mladší si tak vyzkoušeli například poznávání rostlin, třídění odpadu nebo odhadnout, za jak
dlouho se věci v přírodě rozloží.
9. ročník
46
výběr
Dne 5. 6. se někteří žáci 9. tříd zúčastnili exkurze do Památníku Terezín. Prohlédli si bývalé ghetto
Terezín a s průvodcem si prošli i Malou pevnost, kde se dozvěděli řadu informací o životě vězňů. Na závěr
prohlídky zhlédli film Červeného kříže a prohlíželi si i dopisy a osobní věci vězňů.
Památník Terezín

5. 6. 2018

Letní soustředění 8. C

11. - 15. 6. 2018

8. C

21 žáků

Třída 8.C letos vyrazila na letní soustředění na kolech do Eurocampu v Běšinech u Klatov. Mimo
cyklovýletů žáci absolvovali sportovní turnaje, závod v orientačním běhu, střelbu ze vzduchovky, triatlon,
jízdu zručnosti, vědomostní soutěže, diskotéku a další aktivity. Trochu průběh zkomplikovalo počasí, ale i
tak naši sportovci najeli 200 km.
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Klatovy - školní výlet

19. 6. 2018

7. B, 5.D

19 žáků

Žáci 5.D a 7.B navštívili katakomby, kde se seznámili s historií města Klatovy a vznešených rodů.
Druhým místem byla lékárna. Jedná se o pouze jednu ze tří dochovaných lékáren ze středověku v ČR. Žáci
byli zábavnou formou seznámeni s historií medicíny.
Vodácký výcvik na raftech

13. - 15. 6. 2018

9. C

20

Žáci 9. ročníku sportovní třídy se zúčastnili výcviku na raftech na řece Vltavě.
18., 19., 20. 6.
6. C, 7. C, 8.
60
2018
C
Jako každoročně proběhl na řece Berounce v úseku Dolanský most - Planá vodácký výcvik 6. - 8.
sportovních tříd. Žáci 6. třídy se teprve s vodáckými dovednostmi seznamovali, ostatní třídy se už jen
zdokonalovali.
Vodácký výcvik

Švihadlo

22. 6. 2018

1. - 9. roč.

900

Zástupci z každé třídy reprezentovali svoji třídu v přeskocích přes švihadlo za 30s. Vítězové dostali
drobnou cenu a pro svoji třídu vyhráli odměnu v podobě pití.
Projektové dny

25., 26. 6. 2018

6. - 9. ročník

350

Projektové dny proběhly ve dnech 25. - 26. června. Zúčastnili se žáci druhého stupně naší školy. Projekt,
nazvaný Poznáváme své město, byl rozdělen do několika oblastí. 1. Plzeňské osobnosti (J. K. Tyl, J. Trnka,
Fr. Skupa, E. Škoda, Fr. Křižík), 2. Plzeňské řeky a jejich soutoky, 3. Architektura města Plzně, 4. Naučné
stezky Plzně. Žáci zpracovávali se svými třídními učiteli pracovní listy, které jsou pro žáky připraveny.
26. 6. 2018
8. B
28
Exkurze do ZOO Praha
Žáci 8.B se zúčastnili exkurze do ZOO Praha, kde si zopakovali poznatky z přírodovědy a zeměpisu.
Kromě toho si prohlédli ještě i některé vybrané pražské památky.
Exkurze do Mariánských Lázní

25. 5. 2018

6. A 6. C

45

V rámci výuky zeměpisu navštívili žáci Mariánské Lázně - park Bohemium ( miniatury ), Kolonádu,
prameny.
Mariánské Lázně

26. 6. 2018

6. B

20 žáků

Žáci ze 6. B se letos vydali na výlet do Mariánských Lázní. Po procházce lesoparkem si prohlédli
miniatury v parku Bohemim. Prošli se po kolonádě, zhlédli Zpívající fontánu a zakoupili si lázeňské
oplatky.
26. 6. 2018

Cheb

7. A,D

40

Žáci 7.A a D navštívili historické město Cheb, kde si prohlédli Špalíček, muzeum Albrechta z Valdštejna
a Chebský hrad. Odpoledne se protáhli na dětském hřišti.
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květen 2018

Štafetový pohár - 1. stupeň

10

Jak sám název soutěže napovídá, jde o atletické klání, konkrétně ve štafetovém běhu družstev. Běží vždy
smíšená družstva na tratích 8x 100 metrů a 8x 200 metrů. Výsledný čas je součtem jednotlivých rozběhů.
Naše škola zvítězila v okresním i krajském kole a probojovala se do republikového finále do Kolína, které
připadlo na 24. května. Celkem se zúčastnilo 16 škol. Nevedli jsme si špatně a i přes pád v jednom z běhů
jsme nakonec obsadili úžasné 4. místo.
Basketbal

25. - 26. dubna
2018

hoši z 8. - 9.
ročníku

10

Družstvo našich starších kluků dokázalo postoupit do republikového finále, které se konalo 25. - 26.
dubna v Děčíně. Cesta do finálového kola nebyla lehká. Bylo nutno zvítězit v okresním kole, krajském kole
a v kvalifikaci na rep. finále. Celkově jsme obsadili páté místo, což je velký úspěch.
jr.NBA - basketbalová soutěž

duben 2018

1. stupeň

10

I pro začínající basketbalisty je organizována úžasná celorepubliková soutěž s motivačním názvem
jr.NBA. Letos byl spuštěn již třetí ročník a vzhledem k velkému zájmu musejí školní týmy projít
kvalifikacemi, aby se dostaly do základní části, která čítá pouze 30 týmů z celé republiky. Nám se podařilo
projít přes dvě kvalifikační kola a v září nás v Praze čeká slavnostní draft.
4. - 5. ročník

McDonald's Cup 2018

12

Fotbalová celorepubliková soutěž, které se každoročně účastníme, měla pro nás letos nádech úspěch. Po
postupu z obvodního a okresního kola, jsme měli možnost se střetnout s nejlepšími celky plzeňského kraje.
Konečné třetí místo je pro nás velkým úspěchem.
Golfový turnaj základních škol

4. - 5. 6. 2018

1. stupeň ZŠ

6

Veliký turnaj, který se konal 4. - 5. června v golfovém resortu Kaskáda Brno, byl uspořádám pro školy,
které vstoupily do projektu "Se školou na golf". Družstva byla šestičlenná a soutěž spočívala nejprve ve hře
dvojic na rány systémem Texas scramble, která se hrála na tamní akademii a dále v dovednostních
soutěžích. Po celkovém součtu ran ze hry a odečtu bodů z dovedností jsme turnaj vyhráli a do školy jsme
přivezli krásný putovní pohár.

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 2018)
- účast žáků ze ZŠ v Lendavě na mezinárodním turnaji na 25. ZŠ v Plzni (září 2017)
- vzájemná hospitace učitelů na školách v Plzni a Lendavě (září 2017 a duben 2018)
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6.5
Zapojení do projektů
Společné vzdělávání žáků a profesní rozvoj pedagogů
Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol projektů zjednodušeného vykazování šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Aktivity realizované v průběhu realizace projektu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019:
Školní speciální pedagog 0,5 úvazku - diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
pomoc při vytváření a zlepšování podmínek pro úspěšnou integraci žáků se SVP, spolupráce
při tvorbě PlPP a IVP pro žáky se SVP – Mgr. Eliška Pilíková
Školní asistent 0,5 úvazku - nepedagogická podpora při spolupráci školy a rodiny (informace,
pravidelná školní docházka apod.), podpora pedagogovi při organizační činnosti při
vyučování i mimo – Helena Sladká
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky ZŠ - DVPP zaměřené na mentoring
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů
Naše škola je partnerem Institutu pro regionální spolupráci, o.p.s. a společně s dalšími
partnerskými školami realizujeme projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549
v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Zajistíme činnost centra
kolegiální podpory (CKP), jehož cílem bude organizovat workshoy pro pedagogy z okolních
škol. Obsahem workshopů budou moderní trendy ve výuce přírodovědných předmětů
a experiment jako nástroj výuky s praktickým využitím systému PASCO. Pedagogové, kteří
povedou na naší škole workshopy jsou Vl. Zahradníková, M. Havlová a P. Žižka
PROSIT v Plzni
Naše škola je jednou z 15 škol v Plzni, které se zapojily do projektu PROSIT. Naši žáci
navštíví v rámci tohoto projektu Centrum robotiky, kde pro ně budou připraveny workshopy,
osmáci navštíví místní firmy (Plzeňská teplárenská, Plzeňské městské dopravní podniky,
Vodárna Plzeň, Čistá Plzeň), pět pedagogů navštíví vzdělávací akce zaměřené na využívání
robotických stavebnic a dotykových zařízení a ve školní družině vznikne proinkluzivní koutek
s tímto technickým vybavením. Číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004748.
Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0./0.0./16_034/0008356
Cílem projektu je komplexní rozvoj odborného vzdělávání na středních školách Plzeňského
kraje s důrazem na technické a řemeslné obory. Realizace spadá do období od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2020. Cílovou skupinou jsou žáci středních, základních a mateřských škol. Dále
pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
Projekt určený středním školám umožní modernizaci vybavení odborných učeben.
V rámci projektu jsou realizovány projektové dny pro žáky ZŠ a workshopy pro učitele ZŠ
zaměřené na matematickou a čtenářskou gramotnost, organizovány kroužky Robotiky,
Programování, Pájení kovů, Otevřeného HW a počítačové bezpečnosti a Polytechnické
workshopy, soutěže z Robotiky a Minihackethon, workshopy kariérového poradenství pro
výchovné poradce a poradce pro volbu povolání na ZŠ. V rámci projektu budou pořádány
i letní kempy zaměřené na polytechnické vzdělávání, výuku odborného německého jazyka,
robotiku a podnikavost. Do projektu je zapojeno 14 středních škol Plzeňského kraje,
spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 71 základních a 13
mateřských škol v plzeňském regionu. Naše škola spolupracuje s VOŠ a SPŠE Plzeň.
Z pedagogických pracovníků 25. ZŠ se projektu účastní L. Tolar, Z. Novák a A. Vodrážková.
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Projekty, které podporujeme:
Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akcí knihovny a školního klubu na podporu dětského čtenářství.
Na naší škole proběhla z pátku 23. března na sobotu 24. března 2018. Letos si účastníci akce
připomínali 100 let od založení Československa, pohádku Statečný cínový vojáček, Rychlé
šípy a knížku Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Opět se věnovali sportování,
soutěžím, v divadelní dílně si zahráli pohádku, připravili něco dobrého na zub a těšili se na
půlnoční překvapení.
Ekohraní – připomenutí Dne Země
Žáci 9.B si v červnu připravili pro své mladší spolužáky z 1. stupně zábavná stanoviště plná
úkolů, které se týkaly přírody a životního prostředí. Děti si vyzkoušely třídit odpad,
srovnávaly vývojová stádia některých živočichů, zjišťovaly, jak rychle se v přírodě rozloží
některé odpady, nebo hledaly odpovědi na některé přírodopisné otázky.
Čtení s Máchou
Dne 22. 5. 2018 proběhla akce "Čtení s Máchou", v prostředí naší školní zahrádky a hřiště.
Žáci byli seznámeni s životem a dílem K. H. Máchy. Proběhlo několik vědomostních
a sportovních soutěží.
Vyzkoušej si být učitelem
Soutěž probíhala ve třech kolech. V prvním žáci prezentovali práce ve škole v rámci soutěže
Život kolem nás, v druhém kole práce posoudila porota a vybrala pět finalistů. Ti poté
výukový materiál předvedli před porotou během finálového odpoledne. Za naši školu se
druhého kola zúčastnili dva žáci - Pavel Kozler z 9. B a Teodor Laketič z 8. A. Do finále
postoupil Pavel Kozler, který se nakonec umístil na 4 – 5. místě.
Zelená škola
Projekt Zelená škola je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu. Sběrný box
je umístěn v budově 25. ZŠ v přízemí pavilonu 1. stupně u východu na hřiště.
Méně solit - Výzva Hlavního hygienika ČR
Ve školní jídelně omezení používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vaření z čerstvých
surovin a nahrazení soli jinými přísadami, bylinkami. Kontrola obsahu soli v potravinách
nabízených dětem.
6.6
Výchovné poradenství
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Výchovné poradenství bylo na 25. ZŠ realizované formou poradenských služeb (viz Plán
výchovného poradenství na 25. ZŠ), na kterých se podílí všichni pedagogičtí zaměstnanci,
především pak výchovný poradce.
Výchovný poradce (VP):
a) věnoval zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro pokračování
žáků v dalším studiu,
b) koordinoval informační činnost třídních učitelů a poskytoval jim a ostatním učitelům
metodickou pomoc při:
 práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 práci se žáky nadanými a talentovými,
 práci se žáky, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální
nebo hmotnou pomoc,
 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,
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c) informoval rodiče žáků (webové stránky školy, aktivy, atd.), popřípadě jiné zákonné
zástupce, žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití
jejich odborných služeb a o odborných otázkách důležitých pro zdravý psychický a
sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a
výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch, pro informace o
volbě povolání, atd.
d) žákům a rodičům, kteří o tuto službu projevili zájem, poskytl individuální porady při
řešení výchovných a výukových problémů.
Výchovný poradce plnil svoji činnost v těchto oblastech:
1. Příprava a plánování vlastní činnosti (plán výchovného poradenství, plán VP).
2. Spolupráce při sestavování Minimálního preventivního programu školy.
3. Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce a internetových stránek školy.
4. Práce s integrovanými žáky, včetně žáků talentových a mimořádně nadaných.
5. Spolupráce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky, konzultace s učiteli.
6. Spolupráce s rodiči.
7. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, s Úřadem práce, s Městskou policií a
dalšími institucemi.
8. Poradenství žákům a rodičům při pokračování ve studiu.
9. Další vzdělávání výchovného poradce.
10. Podíl na řešení prospěchových a kázeňských problémů žáků.
11. Spolupráce se speciálním pedagogem ve škole.
Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Ke konci školního roku bylo na škole vzděláváno podle IVP (individuální vzdělávací plán) 39
žáků, podle ZPO (způsob zavedení a poskytování podpůrného opatření ve výuce - používá se
u 2. stupně podpůrných opatření bez IVP) 26 žáků a podle PlPP (plán pedagogické podpory)
bylo na škole vzděláváno 21 žáků.
Všichni žáci jsou vzděláváni podle IVP na základě doporučení pedagogicko-psychologických
poraden či SPC a na 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 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
konzultace s učiteli
Během školního roku VP spolupracoval s učiteli žáků s poruchami učení, chování, atd. Pomoc
výchovného poradce spočívala v poradách a diskusích nad hodnocením prospěchu či
zhoršeného prospěchu jednotlivců, tvorbě PlPP, IVP 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 (13. 11. 2017) se na škole uskutečnila schůzka s rodiči vycházejících žáků, kde
byly podány informace k volbě povolání a k přijímacímu řízení na SŠ. Schůzky se zúčastnila
řada zástupců středních škol z Plzně a okolí (cca 20 SŠ).
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V rámci volby povolání probíhaly tyto akce:
Besedy na Úřadu práce
Žáci 9. ročníků se zúčastnili v říjnu 2017 besed na ÚP na téma „Volba povolání“. Měli zde
možnost využít:
 individuální a skupinové poradenství pro žáky ZŠ související s volbou povolání a
jejich následným uplatněním v praxi
 krátké informativní videofilmy, které dokumentují obrazem i slovem základní
pracovní činnosti jednotlivých profesí, včetně ukázek konkrétního pracovního
prostředí
 podrobné popisy jednotlivých profesí, obsahující výčet pracovních činností,
používaných pracovních prostředků, popis pracovního prostředí
 počítačový program pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na
povolání a příslušné vzdělání
 prostřednictvím počítačového programu vyhledávání studijního nebo učebního oboru
v celé ČR, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném (pomaturitním) a
vysokoškolském studiu
Podpora technických oborů - akce:
 Festival práce a vzdělávání - výběr žáků z 9. ročníku se letos zúčastnil akce
Festival práce a vzdělávání v Plzeňském kraji, který se konal 10. 11. 2017 v
prostorách DEPO 2015. Žáci se zde dozvěděli mnoho informací o možnostech
studia na jednotlivých školách.
 Exkurze na SPŠS - výběr žáků z devátého ročníku se zúčastnil 15.11.2017
prohlídky SPŠS. Žáci měli příležitost vidět praktické vyučování oborů obráběč
kovů, strojní mechanik, mechanik strojů a zařízení, mechanik seřizovač.
Výsledky přijímacího řízení na SŠ
Z 9. ročníku vyšlo celkem 76 žáků, 74 jich bylo přijato na následující typy vzdělání:
1.) Střední vzdělání s maturitní zkouškou – 68 žáků:
M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou – 54 žáků
K - čtyřletá gymnázia – 10 žáků
L - úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou – 4 žáci
N - vzdělání v konzervatoři – 0 žáků
2.) Střední vzdělání s výučním listem – 6 žáků (H) + 0 žáků (E - obory kategorie ,,E" jsou
určeny hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním)
3.) 1 žák bude pokračovat ve studiu v Německu a 1 žák ukončil vzdělání základní školou.
Z 5. ročníku bylo přijato 26 žáků (z 51) na osmiletá gymnázia.
Ze 7. ročníku byli přijati 4 žáci (z 9) na šestileté gymnázium.
Z 8. ročníku vyšli 0 žáků.
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), 4. 10. 2017
 Porada výchovných poradců (ÚP), 17. 10. 2017
 Seminář (Info Kariéra, SPŠE), 23. 4. 2018
 Porada výchovných poradců (PPP – novely vyhlášek), 23. 5. 2018
 Seminář (Nadaní a podpůrná opatření, NIDV),4. 6. 2018

27

Řešení výchovných problémů
Výchovné problémy byly řešeny na jednáních s žáky či s rodiči žáků. Během školního roku se
konaly výchovné komise – celkem 2. Spolupracovali jsme s odborníky PPP, SVP, sociálními
pracovníky, atd. Nebylo nutno řešit závažnější problémy se šikanou, požíváním návykových
látek, rasismem, atd.
Výchovné poradenství, včetně plánu výchovného poradce, bylo aktivně plněno.
6.6.2 Spolupráce s PPP
Ve spolupráci s PPP v Plzni docházelo:
 k tvorbě IVP pro 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.
S Městskou policií Plzeň probíhala spolupráce v organizování besed pro žáky.
Ve spolupráci s ÚP byly zorganizovány besedy pro žáky 9. ročníků.
S dalšími institucemi probíhala spolupráce podle potřeby (OSPOD, Policie ČR, atd.).
6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO….
Spolupráce s rodiči
Poradenská činnost orientovaná na rodiče žáků naší školy byla směrována nejvíce do těchto
oblastí:
1. Řešení problémů chování.
2. Řešení problémů prospěchu.
3. Poradenství volby dalšího pokračování ve studiu.
4. Informace z oblasti primární prevence.
Spolupráce s Městskou policíí města Plzně - cyklus přednášek a besed
(systematický cyklus od 1. - 9. ročníku - prezentace MP + konkrétní téma):
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
HASÍK – vzdělávací program pro žáky 2. a 6. ročníku, duben + květen 2018, výchova dětí
v oblasti požární ochrany.
6.7

Účast v soutěžích
Soutěž

Název soutěže

Počet
zúčastněných žáků
Republikové Golfový pohár
6
krajské
Basketbal H IV.
8
Basketbal D. II.
11
Štafetový pohár
16
McDonalds Cup
12
Aquatlon jednotl.
10
Orientační běh
16
Badminton
12
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1. místo
x
x
x
x

Umístění
2. místo

3. místo

x
x
x

x
x

okresní

Vybíjená
Přespolní běh
Florbal
Basketbal
Štafetový pohár
Dopravní soutěž
McDonalds Cup

12
36
44
16
16
8
11

x
x
x
2x 1.místo

x

x

V letošním roce jsme vyhráli hodnocení plzeňských ZŠ ve sportovních soutěžích.
Účast v okresním kole soutěže:
Dějepisná olympiáda – 3 žákyně z 9. ročníku
Matematická olympiáda – 10 žáků z 5. tříd, 1 žákyně z 2. stupně – 1x 1.místo, 2x 3.místo
FinGR Play – žáci z II. stupně
Olympiáda v ČJ – 3 žákyně z 9. ročníku
Konverzační soutěž v AJ – 2 žáci z 9. ročníku
Recitační soutěž – 3 žáci
Pythagoriáda – 8 žáků ze 5. ročníku a 1 žák z 2. stupně – 1. místo žákyně z 5. ročníku
Účast v krajském kole:
Logická olympiáda – 2 žáci z 3. ročníku a 1 žák z 8. ročníku
Pořádali jsme:
Florbal - obvodní kolo - kat. III, IV. - H, D
- okresní kolo - kat. III., IV - H, D
Vybíjená - obvodní kolo - kat. II - dívky
- okresní kolo - kat. II - dívky
Badminton
V letošním roce jsme pořádali premiérové krajské kolo, kde naše dvě družstva obsadila 1. A
druhé místo. V republikovém finále jsme skončili na 5. místě. Nejúspěšnější žáci naší školy se
pravidelně umisťují do 10. místa ve všech kategoriích soutěží západočeské oblasti . Ostatní se
zúčastňují soutěží nepravidelně. Všichni žáci sportovních tříd se zaměřením na badminton
nebo členové kroužku badmintonu se zúčastnili školního badmintonového turnaje „O pohár
ředitele Petra Pavla“.
Golf
V rámci výuky golfu na II. stupni a zájmových kroužků na I. stupni pořádáme během školního
roku sérii turnajů po názvem Školní golfový pohár. Vždy se jedná o 2 turnaje na podzim a 2
na jaře a to na hřištích Greensgate – dětská akademie a Chip & Putt Mariánské Lázně.
Vítězové jednotlivých turnajů obdrží pohár a drobné cena. Celkový vítěz z každé kategorie je
pak uveden na velkém školním poháru.
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Údaje o zapojení školy do:
a) rozvojových programů
Naše škola se ve školním roce 2017/2018 nezapojila do rozvojových programů.
b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+)
Naše škola se ve školním roce 2017/2018 nezapojila do mezinárodních projektů.

8

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Realizace v roce 2017:
Granty OŠMT MMP:
Podpora tělovýchovných aktivit: 16 tis. Kč
Podpora aktivit k technickému vzdělávání: 41 tis. Kč
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže: 30 tis. Kč
Schválené granty do konce roku 2018 – OŠMT a odbor kultury:
Podpora primární prevence rizikového chování: 5 tis. Kč
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání: 29 tis. Kč
Podpora tělovýchovných aktivit: 17 tis. Kč
Podpora aktivit k technickému vzdělávání: 34 tis. Kč
Podpora kulturních projektů k 100. výročí vzniku Československa: 40 tis. Kč

9

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 neproběhla na naší škole žádná inspekční činnost.

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů
Naše škola je partnerem Institutu pro regionální spolupráci, o.p.s. a společně s dalšími
partnerskými školami realizujeme projekt s reg. číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj
a Vzdělávání. Zajistíme činnost centra kolegiální podpory (CKP), jehož cílem
bude organizovat workshopy pro pedagogy z okolních škol. Obsahem workshopů budou
moderní trendy ve výuce přírodovědných předmětů a experiment jako nástroj
výuky s praktickým využitím systému PASCO. Pedagogové, kteří povedou na naší škole
workshopy jsou Vl. Zahradníková, M. Havlová a P. Žižka
11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na 25. ZŠ Plzeň nepůsobí žádná odborová organizace.
Každoročně je školou pořádán pro rodiče a žáky 9. tříd mimořádný aktiv věnovaný
informacím k volbě povolání a k přijímacímu řízení na SŠ. Této akce se účastní i řada
zástupců středních škol z Plzně a okolí.

18. 9. 2018
Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy
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Příloha 1

Hospodaření školy za kalendářní rok 2017
1

Údaje o zaměstnancích
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

2

77,08 / 70,459
29 263,- Kč

25,25 / 22,759
17 320,- Kč

Základní údaje o hospodaření školy

v tis. Kč
Příspěvek zřizovatele na investice
Příspěvek zřizovatele na provoz
Státní rozpočet – příspěvek na přímé
vzdělávání
Vlastní tržby a výnosy
Finanční prostředky z dotací a grantů
Příjmy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

0
8 350
40 616
7 411
87-granty SmPlzeň
137 – účelová dotace UZ33063-šablony
56 601
56 380
221

31

32

33

