25. základní škola Plzeň
Chválenická 17
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Školní rok 2015/2016

Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2015/2016
dne 30. 9. 2016.
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2015/2016
dne 20. 10. 2016.
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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/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
2015/2016
--910
415
52
3

V ročníku
1. – 9.

Počet tříd, oddělení, skupin
2015/2016
--37
18
1

1.6
Zařízení školního stravování
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
1200
888
75

Celkový počet
zaměstnanců
9

Přepočtený počet
zaměstnanců
8,6

* 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
* 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
1

Počet zařazených žáků
0
0
112
28

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

1.11 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení
Vady
Počet žáků
Mentálně postižení
0
Sluchově postižení
0
Zrakově postižení
0
S vadami řeči
3
Tělesně postižení
1
S více vadami
1
S vývojovou poruchou učení
58
S vývojovou poruchou chování
21
Autismus
4
Celkem
88

Ročník
0
0
0
1., 4., 9.
9.
7,
3. – 9.
3. – 9.
2., 4., 5., 6.

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.
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ne
ne
-----

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.
1.13 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.
Personální zabezpečení činnosti školy
Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Fyzický / přepočtený
Celkový počet pedagogických pracovníků
76 / 74,17
Z toho odborně kvalifikovaných
76 / 74,17
2
2.1

%
100
100

2.2

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

2.3

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 6

2.4

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 9

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
60 – více let
Celkem
Rodičovská dovolená

2.7
Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
IT excel
22. 9. 2015
SIT MP
Mgr. M. Paulová, R. Kcholová
Čtenářské dílny
23. 9. 2015
NIDV, Plzeň
5

Ženy
10
23
14
0
47
3

10 vyučujících
Inspirace z praxe - konference EVVO
24. 9. 2015
Plz. kraj, ZOO Plzeň
Mgr. P. Žižka
Tvroříme pravidla s detmi
24. 9. 2015
KCVJŠ, Plzeň
J. Klečková, B. Mrázová
POWER POINT
6. 10. 2015
SIT MP
Mgr. I. Rašplová, E. Ulčová
Dohodnu se
14. 10. 2015
KCVJŠ, Plzeň
M. Künkel
Agresivita u žáků
15. 10. 2015
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. V. Zahradníková, L. Zralá, H. Válková
Školení VO
15. 10. 2015
NIDV, Plzeň
Mgr. M. Houdová
Rusko a Západ - pokračování geopolitické rivality
16. 10. 2015
KCVJŠ, Plzeň
PaedDr. M. S. Levorová
Dopravní výchova pro 1. stupeň
20. 10. 2015
CSPSD
Mgr. I. Nožičková
Štěstí v práci a rozvoj emoční inteligence
21. 10. 2015
KCVJŠ, Plzeň
Kourová, Syková, Zralá
Dvoubarevný linoryt
2. a 9. 11. 2015
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. Kateřina Hálová
IT excel začátečníci
5. 11. 2015
SIT MP
Mgr. I. Havelková, I. Nožičková
Smysluplná přírodověda
11. 11. 2015
KCVJŠ,Plzeň
Mgr. L. Kutá, E. Ulčová
Strategie pro práci s dyslektiky
12. 11. 2015
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. V. Štěpánová
Studium k výkonu spec. činnosti - koordinace v oblasti ICT
září 2015 - květen
NIDV, Plzeň
2016
Mgr. J. Koutský
Jak na sítotisk
23. 11. 2015
KCVJŠ,Plzeň
Mgr. M. Kloučková
6

Dohodnu se
25. 11. 2015
KCVJŠ, Plzeň
Válková
Začni s badmintonem
20. 11., 27. 11. 2015
ČBaS
Mgr. I. Nožičková, L. Müllerová, M. Svobodová
Legrace při diktátech a testech v češtině
18. 1. 2016
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. H. Kociánová
Kreativní výtvarné techniky
10. 2. 2016
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. Š. Kimlová
Zvyšování osobního výkonu v práci a moderní principy sebepoznání
16. 2. 2016
KCVJŠ, Plzeň
PaedDr. J. Bárnetová, M. Mudrová, L. Šeflová
Matematika pro život - ZŠ
16. 2. 2016
NIDV, Plzeň
Mgr. V. Zahradníková
V praxi prověřené motivy a postupy ve Vv na 2. st. ZŠ
19. 2. 2016
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. P. Cinkaničová
Jak dosáhnout dobrých vztahů ve třídě
22. 2. 2016
KCVJŠ, Plzeň
Mgr. P. Cinkaničová
Využití ICT ve výuce matematiky a přírodních věd
3. 3. 2016
DDD Plzeň
Mgr. J. Koutský
Technika a ICT - Cherchez la femme - odborný workshop
14. 3. 2016
sídlo Akademie HK PK a RHK PK
Mgr. A. Voska
Řešení konfliktů a výchova k toleranci
15. 3. 2016
KCVJŠ Plzeň
J. Kourová
Finanční gramotnost v praxi - účty, financování, zhodnocování prostředků
15. 3. 2016
KCVJŠ Plzeň
Mgr. V. Zahradníková
Pasco - seminář
29. 3, 21. 4. 2016
DDD Plzeň - Centrum robotiky
Mgr. M. Havlová, PaedDr. J. Bárnetová
Specializační studium koordinátorů EVVO
březen-listopad 2016
SPŠD, Plzeň
Mgr. P. Žižka
Hranice a rituály ve výchově dětí
5. 4. 2016
KCVJŠ Plzeň
J. Klečková
Excell
7. 4. 2016
SIT MP
7

Mgr. I. Skálová, M. Svobodová
Jak komunikovat s dospívajícími
21. 4. 2016
KCVJŠ Plzeň
Bc. L. Šeflová
Islámský stát
28. 4. 2016
KCVJŠ Plzeň
Mgr. P. Žižka, PaedDr. M. S. Levorová
ŠVP - změny
29. 4. 2016
NIDV, Plzeň
PaedDr. M. S. Levorová
Spec. poruchy učení jako celoživotní zátěž
2. 5. 2016
KCVJŠ Plzeň
Bc. M. Bryndová, A. Pojarová
Integrované dítě v hodinách Čj
2. 5. 2016
KCVJŠ Plzeň
Mgr. I. Aulická, I. Havelková
Emoce a jejich stabilita
9. 5. 2016
NIDV, Plzeň
Mgr. M. Havlová, I. Skálová, M. Svobodová, I. Hubená
Improve Your Grammar - Future Tenses
12. 5. 2016
KCVJŠ Plzeň
Mgr. V. Štěpánová
Využití her při výuce s integrovanými žáky
13. 5. 2016
NIDV, Plzeň
Mgr. V. Zahradníková
Výslovnost je třeba v Aj pěstovat
17. 5. 2016
NIDV, Plzeň
Mgr. J. Kaucká
Hlasová výchova v dětském a mládežnickém sboru
18. 5. 2016
KCVJŠ Plzeň
Mgr. E. Vorlová, K. Honner Majerová

2.8

Asistenti pedagoga
Počet celkem (fyzický/přepočtený): 10 / 6,98
 pro žáky se soc. znevýhodněním (fyzický/přepočtený): 0 / 0
 pro žáky se zdravotním postižením (fyzický/přepočtený): 0 / 0
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol

3.1
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2016/2017
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
123

8

108

8

4

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

SOU

Jiné

18

0

(absolvent ZŠ =
9 let PŠD)

86

19

6

21

49

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

---------------53
27

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

---------------2
0

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

3.4
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2015/2016
Počet kurzů
Počet absolventů
0
0

4

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

4.1
Prospěch žáků (stav k 31. 8.)
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
910
-

670

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
0
0

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

2. pololetí
1
0

79707
33

4.4
Přestupy žáků mezi ZŠ
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 6
Důvody: stěhování, volba jiného zaměření školy
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 24
Důvody: stěhování, nespokojenost s výukou na původní ZŠ
9

5

Prevence rizikových jevů
Hodnocení Minimálního preventivního programu na 25. ZŠ za školní rok 2015/2016

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, březen 2016
 2. roč. – prezentace MP, nebezpečný člověk, březen 2016
 3. roč. – prezentace MP, děti v dopravě, březen 2016
 4. roč. – prezentace MP, bezpečně ve městě, březen 2016
 5. roč. – prezentace MP, zábavní pyrotechnika, prosinec 2015
 Plzeňská dopravní liga 11. 11. 2015 - v odpoledních hodinách proběhlo na 2. ZŠ
městské kolo Plzeňské dopravní ligy. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 škol. Žáci zde
plnili testy z pravidel silničního provozu, poskytování první pomoci a požární
ochrany. Družstvo naší školy obsadilo 3. místo.
 Dopravní soutěž mladých cyklistů I. + II. Kategorie - ve dnech 4. 5. a 11. 5. 2016 se
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.
 Projekt - Zdravá 5, březen 2016, 1. – 5.ročník - ve všech ročnících úspěšně proběhla
zajímavá praktická výuka zaměřená na tvorbu zdravé svačiny za vedení odborné
lektorky.
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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, říjen 2015
7. roč. - prezentace MP, šikana + domácí násilí + trestní odpovědnost, říjen 2015
8. roč. - prezentace MP, legální drogy + trestní odpovědnost, listopad 2015
9. roč. - prezentace MP, ilegální drogy + trestní odpovědnost, listopad 2015.

 Čas proměn – dívky 6. roč., 1. 10. 2015 – beseda o dospívání, téma přednášky pro
dívky bylo dospívání, hygiena, menstruace, anatomie, ženské pohlavní orgány.
Děvčata dostala i balíček se vzorkem hygienických potřeb.
 Seznamovací pobyty žáků 6. tříd – září 2015.
 Zkus to ne! bezpečně – 30. 5. 2016 – 9.C. Tato akce byla věnována bezpečnosti
silničního provozu na pozemních komunikacích.
 Prevence užívání alkoholu - 11. 11., 3. 12. 2015, 7. A, B. Čtyřhodinový výukový blok
v rámci projektu „Prevence užívání alkoholu“ se realizuje v rámci studia učitelství
Výchovy ke zdraví na FPE ZČU v Plzni a v rámci preventivních programů
minimalizace rizikového chování, které jsou organizovány Odborem bezpečnosti a
prevence kriminality Magistrátu města Plzně.
 Branný den 24. 5. 2016 – výběr 6. - 9. roč. 8 žáků. Městská policie Plzeň ve spolupráci
s ÚMO 1 Plzeň pořádala VIII. 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.
 Přednáška MUDr. R. Uzla, CSc. 17.3.2016 - MUDr. R. Uzel informoval žáky 8.-9.tříd
o pohlavně přenosných chorobách a legislativě v ČR. Přednášku doplnil o zajímavé
příběhy z jeho praxe a odpověděl žákům na jejich otázky.
 Dětský domov Domino 9. 11. 2015, výběr 9. C - v knihovně domova žákyně
besedovaly s paní ředitelkou, která jim podala základní informace a zodpověděla
všechny otázky. S paní zástupkyní si pak prohlédly jeden ze tří bytů. Utvořily si
představu, jakým způsobem probíhá běžný život dětí - návrat ze školy, příprava
večeře, domácí úkoly.
 Terezín 21. – 23. 10. 2015 - vzdělávacího semináře v Terezíně se zúčastnilo 14 žáků
9. C třídy. Ve středu vyslechli žáci úvodní přednášku o hlavních funkcích a historii
ghetta Terezín.
 Kraje pro bezpečný internet - žáci si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz
prostudovat e-learningové kurzy na téma bezpečné práce na internetu.
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:
 14. 10. 2015 – schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň)
 15. 2. 2016 - schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň)
 7. 4. 2016 - schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň)
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, apod.
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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. Dalším úkolem bude snaha o
další vzdělávání ostatních učitelů v oblasti prevence.
Nadstandardní aktivity

6

Zájmová činnost organizovaná školou
Název kroužku /
Ročník
Náplň kroužku
vedoucí
Hravá angličtina
- učíme se pomocí příběhů vnímat text přirozeným
způsobem
1.
Mgr. M. Ulč
- učíme se pomocí hry
2.
Mgr. H. Válková
- díváme se na pohádky a zpíváme písničky
Mgr. M. Světlíková
Hravá francouzština
- učíme se pomocí příběhů vnímat text přirozeným
1.
způsobem
Bc. K. Komárová
- učíme se pomocí hry
Hravá němčina
- učíme se pomocí příběhů vnímat text přirozeným
způsobem
Mgr. E. Grolmusová
1. - 2. - učíme se pomocí hry
- díváme se na pohádky a zpíváme písničky
Šikulky
- tvorba výrobků z různých materiálů
Odkaz na fotogalerii
1. - 5. - k poplatku za kroužek vybíráme ještě hotově 200 Kč
Mgr. M. Sklenářová
1. - 5.
na materiál
Mgr. L. Kutá
Sportík
- všestranný rozvoj pohybových schopností
- základy techniky práce s míčem
Mgr. Z. Bouchalová
1.
Mgr. L. Müllerová
2. - 3.
Mgr. S. Mrázová
4. - 5.
Keramický kroužek
- práce s hlínou
2. - 5. - různé techniky povrchové úpravy keramiky
Mgr. I. Aulická
2. - 5.
Mgr. M. Brožová
Badmintonový
- osvojení základních badmintonových dovedností
kroužek
- zdokonalení herních činností
1.
p. J. Přinda
2.
p. J. Přinda
3.
p. J. Přinda
4.
Mgr. I. Rašplová
5.
p. J. Přinda

6.1
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Basketbalový
kroužek (chlapci)
p. M. Kozel
Basketbalový
kroužek (dívky)
BAK

- získání základních dovedností s míčem
- - zdokonalení herních činností
1. - 3.
- získání základních dovedností s míčem
- zdokonalení herních činností
1. - 3.
4. - 5.

Bc. M. Pipta
Zpěváčci

- pro všechny děti, které rády zpívají
1. - 2.

Mgr. K. Majerová
Mgr. V. Brožová
Rolničky
3. - 5.
Mgr. E. Vorlová
Mgr. K. Majerová
Kroužek florbalu
Mgr. M. Svobodová
Mgr. Z. Bouchalová
Bc. L. Tolar
Kroužek
informatiky

3.
4.
5.

- pro všechny děti, které rády zpívají
- velký výběr písniček (lidové i moderní)
- základní pohybová průprava
- zvládnutí pravidel hry a fair play

- seznámení se základy práce na počítači
- seznámení s internetem
1. - 4.

Mgr. M. Michálková
Kroužek jógy
p. M. Künkel
Logopedická
nápravná péče

1. - 2.
1. - 2.

Mgr. A. Kosnarová
Dětský divadelní
loutkový soubor
p. V. Mauleová
p. J. Klečková
Loutkové a
maňáskové divadlo
p. B. Mrázová
p. H. Sladká

4. - 9.
ŠD

2. - 5.
ŠD

Loutkové a
maňáskové
divadélko
p. V. Mauleová
p. J. Klečková

- 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
- práce s maňáskem
- koordinace pohybu s mluveným slovem
- procvičování intonace, správné výslovnosti.
- jazykolamy, učení jednotlivých rolí, textů, práce
nápovědy
- pro začínající loutkoherce, rozvoj hlasové výchovy,
slovního projevu, sociálních kompetencí
- technika vodění loutek.

1. - 2.
ŠD
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Divadelní kroužek
p. M. Moravcová
Dramatický kroužek
p. M. Moravcová
Chovatelský
a pěstitelský
kroužek

- „Dividlo“ aneb jak se dělá divadlo od námětu
k představení
3. - 5.
1. - 2.
ŠD

- chov akvarijních ryb či dalších vodních
a suchozemských živočichů
3. - 9. - pěstování zajímavých rostlin

Mgr. P. Žižka
Kroužek aerobiku
Mgr. P. Nedvědová
Mgr. E. Ulčová
Mgr. L. Müllerová
Mgr. P. Nedvědová
Redaktorský
kroužek

- rozvoj elementární taneční a pohybové techniky
- rozvoj dětské rytmičnosti a hudebního cítění
1.
2.
3. - 4.
5. - 9.

5. - 9.
Mgr. P. Žižka
Kroužek
sportovního
a společenského
tance

1. - 2.
3. - 5.

p. D. Kounovská
p. V. Kounovský
Golfový kroužek
Mgr. Z. Novák
p. J. Novák
Kroužek
pálkovacích her
Mgr. M. Svobodová
Kroužek otázek a
odpovědí
PeaDr. M. S.
Levorová
Kroužek Animace
Mgr. P. Žižka
Kroužek logického
myšlení

- „Dramaťáček“ aneb kdo si hraje, nezlobí – od
jedince ke skupině.

1. - 5.

- vydávání školních novin formou internetového
magazínu
- provozování školní rozhlasové stanice o hlavní
přestávce.
- články do regionálního tisku
- 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
- základní golfová pravidla
- základy golfové hry
- bude probíhat v Prvním slovanském golfovém klubu
- základy a hraní pálkovacích her

1. – 5.

Dívky
9. r

5. – 9.

- problémy současného světa
- život dnešní mládeže
- jak hravě zvládat školu
- -základní úpravy obrázků
- osvojení základních technik animace, tvorba
krátkých animací nebo animovaných filmů
- rozvoj tvůrčího myšlení (šachy, deskové hry,
hlavolamy,…)

3. - 9.
Mgr. J. Koutský
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Fyzikální
pokusohraní

- seznamování se s fyzikálními jevy hrou
4. - 9.

Mgr. J. Maun
Mgr. V.
Zahradníková
Kreativní klub
Mgr. V.
Zahradníková

5. - 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
září 2015
6. A, B, C
86 žáků
Seznamovací pobyt šestých tříd
Žáci 6. tříd byli ve druhém zářijovém týdnu na seznamovacím pobytu na Šumavě. Ubytováni
byli v hotelu Sirotek na Špičáku. Většina pobytu byla věnována pobytu na čerstvém vzduchu a
pěším výletům. Děti tak zdolaly vrchol hory Pancíř a prohlédly si největší česká ledovcová jezera Černé a Čertovo. Součástí akce byla také vycházka do Železné Rudy. Večerní program pak
vyplnily společenské a kulturní hry a soutěže.
10. 9. 2015
9. B
22 žáků
Návštěva Techmanie
Žáci 9. B si prohlédli hlavní expozici Techmania Science Center, která se nachází v hlavní
expoziční hale. Mohli si vyzkoušet různé pokusy z oblasti fyziky, chemie i biologie a zúčastnit se
vědecké show.
Dny vědy a techniky

11. 9. 2015

8. ročník

87 žáků

Žáci z 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.
Židovské město pražské

17. 9. 2015

8. C

30 žáků

Žáci 8. C se zúčastnili exkurze do Židovského města. Navštívili židovský hřbitov a synagogy. K
této tematice odevzdávali pracovní listy, za které dostali známku do hodiny českého jazyka a
zeměpisu.
3. - 9.
712 žáků
ročník
I do naší školy zavítala agentura VSA Xtreme se sportovně-vzdělávacím programem, který
dětem přiblížil letní extrémní sporty. Pod vedením Jenyho Valenty probíhala vystoupení
profesionálních sportovců na mobilních překážkách a různé soutěže. Děti poznaly další možnost
trávení volného času a letní extrémní sporty si každý mohl vyzkoušet na vlastní kůži za doprovodu
profesionálů.
Author back to school 2015

18. 9. 2015

Úřad práce - exkurze

září 2015

9. ročník

88 žáků

Žáci získali základní informace o přijímacím řízení a nabídce povolání. Pomocí dotazníků
hledali vhodné obory dalšího vzdělávání.
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8. + 9.
ročník
Družstva chlapců a dívek reprezentovala na okresním kole v přespolním běhu. Závod se
uskutečnil v blízkosti areálu SOŠOOM. Dívky se umístily celkově na 7. místě, hoši pak skončili
těsně pod stupni vítězů na 4. místě.
Přespolní běh

30. 9. 2015

Exkurze do knihovny

říjen 2015

6. ročník

85 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.
4. - 7.
1. 10. 2015
24 žáků
Přespolní běh
ročník
Ve čtvrtek 1. 10. proběhlo v Borském parku za účasti 17 škol okresní kolo přespolního běhu.
Naši malí běžci ze 4. a 5. tříd dokázali zvítězit v soutěži družstev, dokonce Ondřej Hruška z 5. C s
náskokem zvítězil i mezi všemi závodníky. Překvapila i děvčata z 6. a 7. tříd, kdy si vyrovnaným
výkonem vyběhla 3. místo.
Čas proměn

1. 10. 2015

6. r. - dívky

40 žákyň

Dívky ze 6. roč. se zúčastnily besedy pí doktorky gynekoložky, která jim vysvětlila problémy
týkající se dospívání. Po besedě následovala diskuze, ve které děvčata mohla pokládat otázky
týkající se problematiky dospívání.
6. - 7.
říjen
Besedy s městskou policií (MP)
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.
Sportovní odpoledne

5. 10. 2015

1. st.

200 žáků

Žáci 1. stupně a předškoláci si mohli se svými rodiči zasoutěžit v různých sportovních
disciplínách, které probíhaly v tělocvičnách i na venkovním hřišti. Za splněné úkoly dostali žáci
sladkou odměnu.
13., 22. 10.
9. D, A
39 žáků
Vyšehrad - Slavín
2015
Žáci 9. A a 9. D se zúčastnili exkurze na vyšehradský hřbitov a Slavín. Měli za úkol najít
náhrobky českých spisovatelů a popsat je. Hotové práce byly hodnoceny známkou do hodiny
českého jazyka.
Přírodovědný Klokan

14. 10. 2015

8. a 9. roč.

28 žáků

Přírodovědné soutěže Klokan se zúčastnilo 28 dětí vybraných z osmých a devátých ročníků. V
kategorii Kadet nejlépe uspěl O. Neumann z 8. B. Žáci si prověřili své vědomosti z přírodovědných
předmětů. Nejlepší řešitelé byli odměněni pochvalou do ŽK .
Závod dvojic v orientačním běhu

21. 10. 2015

6. tř.

75 žáků

Žáci 6. tříd si vyzkoušeli na Homolce orientační běh. Na trase 1500 m oběhli 6 kontrol, naučili
se orientovat mapu pomocí buzoly a seznámili se s netradiční mapou, která se používá na
orientační běh.
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Návštěva Techmanie

22. 10. 2015

7. B

26 žáků

Žáci 7. B strávili v Techmanii tři hodiny prohlídkou expozice Science Center, která všechny
zaujala a nadchla. Prosřednictvím interaktivních tabulí, vědecké show, her a pokusů si mohli ověřit
a na vlastní kůži i prožít různé poznatky ze světa vědy a techniky.
21. - 23. 10.
9. C
14 žáků
2015
Vzdělávacího semináře v Terezíně se zúčastnilo 14 žáků 9. C třídy. Ve středu vyslechli žáci
úvodní přednášku o hlavních funkcích a historii ghetta Terezín, po obědě si prohlédli město,
expozice a muzeum města, večer pak zhlédli film Poslední motýl. Ve čtvrtek proběhl workshop Od
čísla ke jménu, beseda s pamětnicí a prohlídka areálu bývalé věznice a Muzea Malé pevnosti. V
pátek se žáci stali špiony v bastionové pevnosti a zpracovávali zábavnou formou nejstarší historii
Terezína.
8. - 9.
listopad
Besedy s městskou policií (MP)
ročník
Žáci 8. ročníků měli besedu na téma: prezentace MP, šikana + legální drogy, žáci 9. ročníků na
téma: prezentace MP, šikana + ilegální drogy.
8. - 9.
3. 11. 2015
2 x 15 žáků
Coca - Cola cup
ročník
Žákyně a žáci osmých a devátých ročníku se zúčastnili fotbalového utkání v rámci
kvalifikačního kola Coca cola CUP. I přes velkou snahu celého týmu se nepodařilo zvítězit ani
jednomu z družstev.
9. 11. 2015
9. C
8 žákyň
Dětský domov Domino
V knihovně domova žákyně besedovaly s paní ředitelkou, která jim podala základní informace a
zodpověděla všechny otázky. S paní zástupkyní si pak prohlédly jeden ze tří bytů. Utvořily si
představu, jakým způsobem probíhá běžný život dětí. Návrat ze školy, příprava večeře, domácí
úkoly.
říjen - listopad
3. - 9.
350 žáků
Logická olympiáda
2015
ročník
Nominačního kola Logické olympiády se na naší škole zúčastnilo několik žáků z 1. stupně a
všechny třídy z 2. stupně při hodinách informatiky, matematiky nebo i z domova. Do krajského
kola postupili tři žáci. Mezi 46 soutěžícími v kategorii A se umístily B. Žáčková na 5. - 6. místě, K.
Krátká na 16. místě a Š.- Formanová na 28. místě. Mezi 41 soutěžícími v kategorii B se umístil
Martin Hora na 22. - 23. místě.
Terezín

4. - 8.
10 žáků
ročník
V odpoledních hodinách proběhlo na 2. ZŠ městské kolo Plzeňské dopravní ligy. Soutěže se
zúčastnilo celkem 13 škol. Žáci zde plnili testy z pravidel silničního provozu, poskytování první
pomoci a požární ochrany. Družstvo naší školy obsadilo 3. místo.
11. 11. 2015
5. ročník
4 žáci
Pevnost Týn
Výběr žáků 5. tříd úspěšně reprezentoval naší školu na zábavně dobrodružné soutěži Pevnost
Týn, která je součástí filmového festivalu Juniorfest. Ze sedmi zúčastněných škol se tým umístil na
krásném třetím místě.
13. 11. 2015
8. -9. ročník
27 žáků
Dějepisná olympiáda - školní kolo
Dějepisné olympiády, jejíž téma bylo "Lucemburkové na českém trůně", se zúčastnilo 27 dětí
vybraných z osmých a devátých ročníků. Nejlépe uspěla Kateřina Valečková z 9. C. Společně s ní
postupují do okresního kola ještě Adam Ladman z 9. D a Kristýna Kolářová z 9.D.
Plzeňská dopravní liga - městské kolo

11. 11. 2015
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11. 11., 3. 12.
7. A, B
2015
Čtyřhodinový výukový blok v rámci projektu „Prevence užívání alkoholu“ se realizuje v rámci
studia učitelství Výchovy ke zdraví na FPE ZČU v Plzni a v rámci preventivních programů
minimalizace rizikového chování, které jsou organizovány Odborem bezpečnosti a prevence
kriminality Magistrátu města Plzně.
4. - 9.
listopad 2015
331 žáků
Bobřík informatiky
ročník
Soutěžili jsme ve třech kategoriích - Mini (4. a 5. třídy), Benjamin (6. B) a Kadet (8. a 9. třídy).
On-line test obsahoval otázky z oblasti algoritmizace, strategie, logiky, procesů, matematiky a
informatiky. Úspěšnými řešiteli a titul Mistr kódu získalo celkem 57 soutěžících: 54 žáků ze 4. - 5.
tříd a 3 žáci z 9. C. Mezi nejlepší řešitele naší školy patří v letošním roce Ondřej Kuhajda, Šimon
Mráz, Vojtěch Častorál z 9. C, Tomáš Kretek, Alžběta Svobodová, Kateřina Krátká, Barbora
Žáčková, Adéla Dubinová, Vojtěch Černý, Petr Mašek, Jakub Šitra, Eliška Holá, Adéla Bělohlava
a Jan Tichý ze 4. a 5. tříd.
1. - 9.
Den otevřených dveří a Jarmark
23. 11. 2015
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 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.
Prevence užívání alkoholu

25. 11. 2015

"Kutil 2.0" - workshop

8. B

28 žáků

Žáci 8. B navštívili 2015 DEPO 2015, kde se zúčastnili workshopu Kutil 2.0. Nejprve si
prohlédli výstavu Restart Čestmíra Sušky s odborným výkladem. V druhé části programu si
děvčata vyrobila zápisníček. Hoši tvořili výrobky z různých materiálů, kterým vymysleli zajímavé
názvy.
26. 11. 2015

TEPfaktor

7. A, C, 8. C

45 žáků

Vybraní žáci a ze sedmých a osmých ročníků se zúčastnili hry TepFaktor. Hra otestovala jejich
fyzičku, logiku, šikovnost a trpělivost.
Perspektiva technického a odborného
vzdělávání v Plzeňském kraji 2015

30. 11. 2015

9. roč. výběr

20 žáků

Žáci měli možnost seznámit se s řadou středních škol v Plzeňském kraji formou prezentací,
praktických ukázek ze života školy, prospektů atd.
Finanční gramotnost - školní kolo

září - listopad
2015

6. - 9.
ročník

189 žáků

Školní kolo soutěže probíhalo při hodinách matematiky, kdy žáci řešili 17 otázek z finanční
gramotnosti formou on-line testu. Do okresního kola postoupilo družstvo tří nejlépe umístěných
žáků ve složení Lukáš Sosnovyj (9. B), Daniel Brada (6. A) a Jana Rotenbornová (9. A).
6. - 9.
ročník
Školního kola se zúčastnilo 58 vybraných žáků ze 6. až 9. tříd. Většina z 8. a 9. tříd úspěšně
vyřešila úlohy s využitím internetu nebo encyklopedií. Individuálně mohou pokračovat v dalším
kole.
Astronomická olympiáda

3. 12. 2015
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6. - 9.
ročník
Školního kola OČJ se na naší škole zúčastnilo 14 vybraných žáků ze všech devátých tříd.
Nejlepších výsledků dosáhly a do okresního kola postoupily Natálie Nová z 9. C a Anna Hurdová z
9. A.
6. - 9.
Badmintonový turnaj "O pohár ředitele
7., 10. 12. 2015
ročník
P. Pavla"
V týdnu od 7. 12. probíhaly v tělocvičně turnaje ve čtyřhře badmintonu pro žáky 5. - 9. tříd. V
pondělí za účasti všech badmintonistů 6. - 7. tříd + vybraných žáků 5. tříd zvítězila v kategorii
dívek dvojice Leona Hrádková + Simona Reithmayerová a v kategorii hochů Vojtěch Havlát + Jan
Davídek. Starší badmintonisté bojovali o pohár ve čtvrtek, 1. místo jednoznačně mezi hochy
vybojovala dvojice Jan Viktora + Petr Šefl, z děvčat si vedly nejlépe Eliška Zemková + Magdaléna
Horová.
14. - 18. 12.
6. - 9. roč.
Výběrový lyžařský kurz - Alpy
2015
Již počtvrté jsme vyrazili do rakouských Dolomit v rámci výběrového lyžařsko/snowboardového
kurzu. Přes velmi nepříznivé sněhové podmínky panující tou dobou v celé Evropě, byly všechny
tradiční sjezdovky skvěle připraveny, a tak jsme si to opět náramně užili.
21., 22. 12.
1. - 9.
910 žáků
Vánoční MasterClass v aerobiku
2015
ročník
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.
Olympiáda z Čj - školní kolo

9. 12. 2015

Dějepisná olympiáda - okresní kolo

18. 1. 2016

9. ročník

1 žákyně

V okresním kole ODě, které proběhlo v SVČ Radovánek v Plzni, naši školu reprezentovala
žákyně 9. C Kateřina Valečková, která se umístila jako 34. s celkovým ziskem 42 bodů. Letošní
soutěž měla název " Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou".
Matematická olympiáda - okresní kolo

19. 1. 2016

9. ročník

2 žáci

Okresního kola se zúčastnili Dominik Milka (9. B) a Šimon Mráz (9. C), kteří zde bojovali v
tvrdé konkurenci s žáky gymnázií. Dominik Milka obsadil skvělé 11. místo a Šimon Mráz 12.
místo.
6. + 9.
20. 1. 2016
3 žáci
Finanční gramotnost - okresní kolo
ročník
V okresním kole Finanční gramotnosti se soutěžilo v týmech. Náš tým byl složen z žáků 6. a 9.
ročníků, Lukáš Sosnovyj (9. B), Daniel Brada (6. A) a Jana Rotenbornová (9. A). Umístili se na 2.
místě.
Na půdě aneb….

25. 1. 2016

2. r.

101 žáků

Představení divadla Alfa bylo plné tajemství a napětí, tak jak staré hračky l na půdě ožívaly,
proběhla záchrana paní domácí a vše dobře dopadlo.
Tři mušketýři

26.1.19.5.2016

5. A, E, 4. r.

184 žáků

Týden před jarními prázdninami si žáci čtvrtých a pátých ročníků zpříjemnili den návštěvou
maňáskové grotesky Tři mušketýři podle stejnojmenného románu Alexandra Dumase v divadle
Alfa. Inscenace se žákům velmi líbila právě proto, že text měl esemeskový charakter, který byl
navíc doprovázen písničkami za zvuku harmoniky, dud a bicích.
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27. 1., 24. 2.
1. - 9.
Recitační soutěž - školní kolo, obvodní
2016
ročník
kolo
Ze školního kola recitační soutěže postoupilo 8 žáků ve 4 kategoriích do kola obvodního. Zde
uspěli celkem z 46 účastníků Štěpán Laně, Daniela Sutnarová, Andrea Matoušková a Oldřich
Neumann a postoupili do kola okresního.
1. - 9.
28. leden 2016
910 žáků
Maškarní bál
ročník
Ve čtvrtek 28. ledna proběhl v tělocvičně školy tradiční maškarní bál. Hudba zněla školou celé
dopoledne, děti se zúčastnily promenády, tančily, soutěžily o nejhezčí masku. Deváté třídy si
připravily krátká vystoupení v maskách. Byly vyhlášeny nejkrásnější masky jednotlivců, menších
skupin a oceněny třídy s největším počtem masek. Všechny děti byly odměněny drobnou sladkostí.
Olympiáda z Čj - okresní kolo

8. 2. 2016

+9. ročník

2 žákyně

V okresním kole OČJ, které proběhlo 8. 2. v SVČ Radovánek v Plzni, naši školu úspěšně
reprezentovaly dvě žákyně. Ze 48 zúčastněných (žáků ZŠ i gymnázií) se naše Natálie Nová
umístila na krásném 14. místě a Anna Hurdová na 31. místě.
Londýn-vystupovat!

11. 2. 2016

4.r.

143 žáků

Žáci 4. tříd zhlédli v Polanově síni divadelní představení Londýn - vystupovat! Děti byly
vtaženi do děje a pomocí hudebních nástrojů a textů anglických písní pomáhaly vytvářet celé
představení. Účinkující využíval dětské znalosti cizího jazyka obrázkových osnov a známé melodie
písní. Představení se velmi líbilo.
Konverzační soutěž v Aj - školní kolo

12. 2. 2016

6. - 9.roč

26žáků

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Nejdříve si poslechli text, doplnili chybějící informace a pak
konverzovali na zadaná témata. Vítězem 1. kategorie t.j. 6. - 7. třídy se stal Jan Motlík ze 7. B, ve
2. kategorii t.j. 8. - 9. třídy vyhráli Vojtěch Kotrč z 9. B a Jan Viktora z 9. C. Do okresního kola na
Masarykově gymnáziu v Plzni postupují Jan Motlík a Vojtěch Kotrč.
Pejsek a kočička

16. 2. 2016

1. ročník

97 žáků

Žáci 1. tříd zhlédli v koncertním sále naší školy divadelní představení Pejsek a kočička.
Divadélko Kuba opět nezklamalo, dětem se představení velmi líbilo.
16. 2., 17. 2.
1. – 5.
6 žáků
Karlovarský skřivánek
2016
ročník
Dne 17. 2. a 18. 2. se zúčastnili žáci naší školy oblastního kola pěvecké soutěže "Karlovarský
skřivánek." Hned první den se podařilo Viktorce Kanaylo z 5. E vybojovat 3. místo s postupem do
celostátního kola. Na velmi pěkném místě se umístila také Žofie Kounovská (10. místo) a Nicola
Polívková (14. místo). Druhý den reprezentovala naši školu 3 děvčata. Luisa Šoulejová (15. místo),
Adéla Brandejsová (19. místo) a Natálie Petrlíková (23. místo). Dne 21.3. žákyně Viktoriye
Kanaylo z 5. E obsadila v celostátním kole konaném v Karlových Varech krásné 3. místo.
Divadelní hra "Little Red Riding Hood"

16. 2. 2016

5. ročník

108 žáků

Divadelní hra byla koncipována jako vtipné vyprávění pohádky o červené karkulce v anglickém
jazyce s českým přkladem. Před představením i po jeho zhlédnutí si žáci zopakovali vybrané fráze
prostřednictvím pracovních listů, které vyplnili v hodinách angličtiny.
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Konverzační soutěž v Aj - okresní kolo

19. 2. 2016

7. B, 9. B

26 žáků

19. února proběhla konverzační soutěž v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 13 žáků ze 6. a
7.tříd a 13 žáků z 8. a 9. tříd. Žáci konverzovali na jimi vylosovaná témata a poslechli si krátký
text, podle nějž plnili zadané úkoly. Celá akce proběhla v příjemné atmosféře. Výtězi obou
kategiorií se stali J. Motlík ze 7. B, V. Kotrč z 9. B a J. Viktora z 9. C. Žáci Motlík a Kotrč
postoupili do krajského kola.
Pohoršovna

25. 2. 2016

5. ročník

108 žáků

Skvělá dětská knížka Pohoršovna od české autorky Daniely Fischerové má jevištní podobu! A
tak jsme se na ni vydali do divadla Alfa poslední čtvrtek v únoru. Kromě napětí nechyběl ani
chytrý humor. Děti mohly sledovat skutečné životní příběhy lidí a nadpřirozených bytostí, jejichž
osudy se nakonec protnou ve zdech Pohoršovny.
1. - 9.
leden - únor 2016
910 žáků
Bruslení žáků
ročník
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
2016

3. - 9.
ročník

V letošním roce se uskutečnilo 10 lyžařských kurzů a soustředění. Jeden kurz byl pro pokročilé
lyžaře do Alp, dále pak pro žáky 3. tříd dva kurzy a po jednom pro žáky 4., 5. a 7. tříd. Sportovní
třídy II. stupně vyjely na zimní soustředění, kde probíhal výcvik na sjezdových i běžeckých lyžích.
Všechny akce proběhly bez vážnějších problémů a i při špatných sněhových podmínkách si to
všichni účastníci užili.
Evropská univerzitní hokejová liga

1. 3. 2016

5. ročník

85 žáků

Žáci 5. ročníků se zúčastnili hokejového utkání a zapojili se do soutěží o atraktivní ceny.
Vodní ptáci - přednáška

3. 3. 2016

5. - 7.
ročník

250 žáků

Žáci 5. až 7. roč.se zúčastnili besedy, pořádanou ekologickou organizací Ornita. Velice
poutovou formou se žáci dozvěděli o životě vodních ptáků, jejich výskytu, hnízdění i potravě.
Nechyběla ani ukázka živých ptáků, mezi které patřil čáp, husa, kachna a kormorán.
Návštěva Techmánie

7. 3. 2016

7. A

25 žáků

7. A navštívila v Techmánii biologickou laboratoř s názvem „Co ti ničí zuby“. Tento program
byl zaměřený na zkoumání bakterií, které máme v ústech. Bakterie byly krásně vidět při zvětšení
400x. Poté jsme sa zúčastnili show s názvem Van der Graafův generátor.
Pasáček vepřů

8. 3. 2016

2. ročník

101 žáků

Krásné a vtipné loutkové představení divadélka Kuba spojující pohádky Princezna na hrášku a
Pasáček vepřů, doplněné i zábavnými triky naplnilo očekávání malých i velkých diváků.
Projektový den na SPŠE

8. 3. 2016

8. ročník

19 žáků

Žáci 8. ročníku si vyzkoušeli si v učebnách VOŠ a SPŠE Plzeň praktická cvičení a měření z
fyziky, chemie a biologie.
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září - březen
5. - 9.
7 žáků
2015/16
ročník
Školního kola matematické olympiády se v letošním roce zúčastnilo 7 žáků naší školy. Marie
Šabková ze 6. B, Pavel Kozler a Lucie Horská oba ze 7. B, Dominik Milka z 9. B a Šimon Mráz z
9. C postoupili do okresního kola.
leden - duben
4. - 8.
14 žáků
Pohár vědy - ROJKO 2016
2016
ročník
Členové kroužku Fyzikální pokusohraní se zúčastnili mezinárodní soutěže Rojko 2016.
Soutěžilo se ve 4. kategoriích. Naši žáci byli zařazeni podle pravidel do 3. kategorie - Druhý
stupeň ZŠ a SŠ.
Během ledna až dubna plnili různé zajímavé úkoly, kde byla hodnocena kreativita, teorie a praxe.
Vytvořili si maskota a logo svého týmu s názvem Albertovi potomci. V lednu hledali zajímavosti o
balónech a dalších létajících strojích, několik "letadel" i sestrojili. V únoru byl tématem zvuk,
proto žáci vyráběli různá dorozumívací zařízení. V březnu vymýšleli různé pasti a pastičky. V
dubnu tvořili fontánky a jiná zařízení na přesun vody. Celkem získali za svoji práci 382 bodů ze
400 možných. S těmito body se umístili na překrásném 19. místě z 211 přihlášených týmů v této
kategorii.
1. - 4.
březen
467 žáků
Besedy s policií
ročník
Matematická olympiáda - školní kolo

Zástupci MP pohovořili s dětmi o tom, jak se zachovat v různých krizových situacích např. při
setkání s cizím psem, s neznámou osobou. Také jim promítli film o práci Policie ČR a MP.
březen
1. - 5. r.
550 žáků
Projekt - Zdravá 5
Ve všech ročnících úspěšně proběhla zajímavá praktická výuka zaměřená na tvorbu zdravé svačiny
za vedení odborné lektorky.
Pohádky ovčí babičky

16. 3. 2016

1. r.

97 žáků

Žáci prvních tříd navštívili divadlo Alfa, kde zhlédli představení Pohádky ovčí babičky. Jednalo
se o pásmo pěti krátkých pohádek. Děti byly z návštěvy divadla nadšené.
8. + 9.
17. 3. 2016
173 žáků
Přednáška MUDr. R. Uzla, CSc.
ročník
Mudr. R. Uzel informoval žáky 8. - 9.tříd o kontracepčních metodách, pohlavně přenosných
chorobách a legislativě v ČR. Přednášku doplnil o zajímavé příběhy z jeho praxe a odpověděl
žákům na jejich otázky.
2. - 9.
18. 3. 2016
812 žáků
Matematický klokan 2016
ročník
Žáci řešili zajímavé úlohy z matematiky, soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích. V kategorii
Cvrček (2. a 3. ročník) zvítězila Veronika Vollerová ze 3. D, která získala 66 bodů z 90 možných.
V kategorii Klokánek (4. a 5. ročník) byla nejlepší Barbora Žáčková (5. B), která získala
maximální počet bodů (120 bodů). V kategorii Benjamin se na prvním místě umístil Pavel Kozler
ze 7. B s 86 body ze 120. V nejstarší kategorii pro ZŠ (Kadet - 8. a 9. ročník) získal nejvíce bodů
Vojtěch Bajer z 9. A, získal 74 bodů ze 120 možných.
Školní lezecká olympiáda

18. 3. 2016

Výběr žáků z I. a II. stupně se 18. 3. 2016 zúčastnil lezecké školní olympiády v boulderingu.
Díky jejich síle a vytrvalosti si někteří jednotlivci odnesli medaile drahých kovů. 1. místo: Forman
Vít, Svobodová Karolína, 2. místo: Vágner Lukáš, Moravcová Kateřina, Vít Petr, 3. místo:
Moravcová Kristýna, Mošna Hynek, Löwy Adam, Formanová Štěpánka. Naše škola se v celkovém
součtu umístila na 3. místě.
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Návštěva Techmánie

23. 3. 2016

7. C, 8. A

49 žáků

Žáci 7. a 8. ročníku navštívili moderní interaktivní muzeum Techmania. Studenti si vyzkoušeli
řadu zajímavých pokusů a na vlastní kůži si vyzkoušeli jaké to je být na potápějící se lodi.
7. - 9.
23. 3. 2016
Biologická olympiáda - školní kolo
ročník
Školního kola biologické olympiády v kategorii C, D se zúčastnilo 50 dětí. Žáci si prověřili
vědomosti z oblasti botaniky a zoologie. Vítězem kategorie D se stala L. Horská ze 7. B a v
kategorii žáků 8. a 9.roč.byl D. Milka z 9.B.Vítězové byli odměněni drobnými cenami a diplomy.
Další vítězové obdrželi pochvaly do ŽK.
Praha - Karel IV., památky

23. 3. 2016

8. C

29 žáků

Žáci 8. C se zúčastnili tematického, poznávacího výletu v Praze, kde jsme se vydali po stopách
Karla IV. Prošla trasu zvanou Královská cesta. Navštívili jsme Pražský hrad, katedrálu sv. Víta,
Karlův most. Na Staroměstském náměstí jsme si prohlédli Orloj. Všichni jsme si výlet do Prahy
užili.
6. - 8.
30. 3. 2016
30 žáků
Pythagoriáda
ročník
Této matematické soutěže se zúčastnilo po 10 žácích z 6. až 8. ročníku, ze kterých byli 2
úspěšnými řešiteli. Nejlepší byli Dominik Lukáš, který získal 12 bodů a Lukáš Tychtl s 10 body
(oba ze 6. A). Oba postupují do okresního kola.
1. - 9.
31. 3. 2016
Talent pětadvacítky
ročník
Letošní kolo celoškolní soutěže Talent pětadvacítky se díky našim talentovaným žákům opravdu
vydařilo. Učinkující zpívali, tančili, hráli a připravili divákům v koncertním sále pestré a zajímavé
představení. A porotě těžké rozhodování. V kategorii 1. - 3. tříd zvítězily Magdaléna Vakešová a
Adéla Brandejsová. Ze 4. - 5. tříd byly oceněny Kateřina Lišková a Eliška Holá. Ze 6 tříd
nejvíce zaujala vystoupení Jakuba Čecha, Anety Soukupové a 6. B, třídy s rozšířenou Hv. V
poslední kategorii 7. - 9. tříd diváky i porotu nadchli Lukáš Martínek, Bětka Mourečková,
Veronika Jarošová, Anna Hurdová, Olda Neumann a Katka Brabcová. Zvláštní ocenění
získalo i taneční vystoupení 9. C.
31. 3., 4. 4.
5. ročník
Vybíjená - obvodní kolo
2016
31. března proběhlo na 14. ZŠ obvodní kolo ve vybíjené chlapců. I přesto, že jsme v letošním
roce měli velmi kvalitní družstvo, které bez porážky vyhrálo základní skupinu, nevybojovalo
postup do finále. V zápase o 3. místo pak zvítězilo, ale všechny mrzelo, že nevybojovalo postup do
okresního kola. Děvčata si vedla lépe, v obvodním kole, které pořádala naše škola, vybojovala 2.
místo a zároveň postup do dalšího kola.
6. + 7.
5. 4. 2016
3 žáci
Matematická olympiáda - okresní kolo
ročník
Okresního kola se zúčastnili Marie Šabková (6. B), Pavel Kozler a Lucie Horská (oba 7. B),
kteří zde bojovali v tvrdé konkurenci s žáky gymnázií. Marie Šabková obsadila skvělé 17. místo,
Pavel Kozler 13. místo a Lucie Horská též 17. místo.
Praha - po stopách Karla IV.

7. 4. 2016

7. A

20 žáků

7.A se zúčastnila exkurze v Praze, kde jsme se vydali Po stopách Karla IV. Žáci navštívili Pražský
hrad, katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku a po střídání Hradní stráže přešli přes Karlův most na
Staroměstské náměstí, kde obdivovali Orloj a Dům U Kamenného zvonu. Cestou zpět na nádraží
viděli Univerzitu Karlovu a Jeruzalémskou synagogu. Exkurze se všem moc líbila a odnesli si
velké množství zážitků a prohloubili si své znalosti o Karlu IV.
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6. - 9.
25 žáků
ročník
Soutěžilo se v kategorii 7., 8. a 9. tříd. Žáci před plným koncertním sálem představili své
zajímavé prezentace. Hodnotilo se technické zvládnutí prezentace, originalita tématu, dodržení
časového limitu a umělecký výkon soutěžících. Nejlepší dvě práce byly vybrány do soutěže
Vyzkoušej si být učitelem DDD v Plzni.
8. + 9.
13. 4. 2016
12 žáků
Fotbal - hoši
ročník
Výběr chlapců 8. a 9. tříd reprezentoval naší školu na okresním kole turnaje v minifotbalu. Po
dvou těsných porážkách a jednom jasném vítězství ve skupině nastoupili hoši ke čtvrtfinálovému
utkání proti 11. zš. I přes velké množství šancí a herní převahu jsme smolně prohráli 2:3 a obsadili
tak celkové 6. místo.
Život kolem nás

13. 4. 2016

Vybíjená - okresní kolo (dívky)

19. 4. 2016

5. ročník

Naše škola i letos pořádala okresní kolo ve vybíjené. Děvčata 4. - 5. tříd opět nezklamala, když
po vyrovnyných soubojích vybojovala 3. místo.
Návštěva Techmánie

20. 4. 2016

7. C

27 žáků

Žáci sedmého ročníku navštívili science centrum Techmanie. Dozvěděli se, jaké tajemství
skrývá voda a naučili se pracovat s 3D tiskárnou.
Indie, Karibik - přednáška

22. 4. 2016

6. A, B

54 žáků

Žáci 6. A, 6. B si vyposlechli zábavnou historicko - zeměpisnou přednášku opravdového
československého námořníka o Karibiku, doprovázenou desítkami autorových obrázků a snímků.
Na závěr si prohlédli množství autentických artefaktů dovezených z dané oblasti.
8. + 9.
26. 4. 2016
39 žáků
Vodní elektrárna Štěchovice - exkurze
ročník
26. 4. 2016 se výběr žáků ze 7. - 9. ročníků vypravil na exkurzi do vodní elektrárny ve
Štěchovicích. Po zhlédnutí filmu o vodních elektrárnách v České republice jsme si prohlédli
provoz elektrárny. Před odjezdem z elektrárny nám pustili naši průvodci krátký film o průběhu
povodní na Vltavské kaskádě v roce 2002.
Návštěva Techmánie

26. 4. 2016

7. B

26 žáků

Žáci 7. B strávili v Techmanii příjemné dopoledne nabité zajímavými informacemi. V
biologické laboratoři si vyzkoušeli práci s mikroskopem a zjistili, co jim ničí zuby a jak dobře mají
zuby vyčištěné. Poté jsme zhlédli vědecké show o tekutém dusíku a statické elektřině.
6. - 9.
20 žáků
ročník
Výběr žáků II. stupně se zúčastnil krajského finále škol v orientačním běhu v Borském parku.
Naši běžci předvedli dobré výkony, na medajlové příčky to ale nestačilo. Ale i tak všichni
odcházeli spokojeni.
Orientační běh - krajské kolo

26. 4. 2016

Praha - exkurze - Karel IV., památky

27. 4. 2016

8. A

8. A se zúčastnila exkurze do Prahy s názvem „Po stopách Karla IV.“ Žáci navštívili Pražský
hrad, katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku. Obdivovali krásy Prahy z přenádherné vyhlídky nad
starými zámeckými schody. Dále se vypravili přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde na
ně čekal Orloj a Dům U Kamenného zvonu. I přes nepříznivé počasí se výlet vydařil.
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Strašpytlové

27. 4. 2016

1. r.

97 žáků

Pro žáky 1. tříd připravil dramatický kroužek Oponka divadelní představení Strašpytlové. Děti z
kroužku všechny velmi mile překvapily, dokázaly zkombinovat dramatické ztvárnění postav s
prací s maňásky. Prvňáčkové celé představení napjatě sledovali, hra se jim velmi líbila. Malé herce
odměnili velkým potleskem.
Sférické kino

duben-květen

1. st.

575 žáků

Uvnitř pojízdné kupole s 3D efektem děti zhlédly filmy Tajemství stromů, kde svět viděly očima
malých broučků a Přátelé - uvnitř lidského těla, který děti seznámil s tím, jak funguje lidské tělo
uvnitř.
1. - 3.
27. 4. 2016
Mc' Donald Cup
ročník
Fotbalový turnaj žáků 1. - 3. tříd. Obvodní kolo na 20. ZŠ. V turnaji jsme obsadili 4. místo.
Dopravní soutěž mladých cyklistů I. + II.
4., 11. 5. 2016
kategorie
Ve dnech 4. 5. a 11. 5. 2016 se 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 ze 6. - 9. tříd) Žáci
museli projevit své znalosti z pravidel silničního provozu, poskytování 1. pomoci a čtení z mapy.
Při jízdě na dopravním hřišti ukázali, jak umí využít nabyté vědomosti v praxi. Největší výzvou
byla velmi náročná jízda zručnosti. Žáci naší školy zabojovali, umístili se v 1. kategorii na 4. místě
z 20 zúčastněných škol. Barbora Žáčková byla vyhlášena 3. nejlepší dívkou v celé Plzni. Ve 2.
kategorii jim vítězství uniklo o vlásek, obsadili 2. místo z 15 zúčastněných škol.
2. 5. 2016

Exkurze do Prahy

9.B

16 žáků

Při exkurzi do hlavního města Prahy jsme navštívili zajímavé a historické památky ,které se
nacházejí na Staroměstském a Václavském náměstí. Děti také navštívily muzeum voskových
figurín WAX v Celetné ulici,kde se vyfotili se zajimavými osobnostmi ze světa i z domova.
Exkurze do Prahy se všem líbila.
Návštěva Techmánie

2. 5. 2016

8. B, 8. C

55 žáků

Žáci 8. B a 8. C navštívili expozice Techmanie. Zaměřili se na exponáty, které se týkali témat při
výuce fyziky v letošním roce. Na hodiny fyziky pak připravili prezentace s novinkami, které se zde
dověděli.
4. 5. 2016

Mc' Donald Cup

4. - 5. tř.

12 žáků

Obvodní kolo turnaje v minikopané pro žáky 4. - 5. tříd proběhlo na 20. ZŠ. V obrovské
konkurenci 11 škol postoupilo naše družstvo do finále, kde těsně na penalty prohrálo a tím
nepostoupilo do okresního kola. Ale i 2. místo je výborným výsledkem pro naše malé fotbalisty.
Návštěva Techmánie

6. 5. 2016

9. D

19 žáků

Žáci třídy 9. D navštívili dne 6. 5. 2016 biologickou laboratoř v plzeňské Techmanii. Stejně jako
jejich slavnější kolegové z Miami, Las Vegas a New Yorku se vydali po stopách pachatele a
vyzkoušeli si jaké to je vyšetřovat vraždu.
6. 5. 2016

Slavnosti svobody

9. A

22 žáků

Žáci si prohlédli vojenská vozidla a bojovou techniku. Poznali život v armádním táboře,
přípravu jídel a ostatní činnosti. Mohli tak porovnávat současnost a minulost, život v míru a ve
válce.
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Štafetový závod

13. 5. 2016

2. - 5. třída

20 žáků

Po jednoznačném vítězství v okresním kole štafet vyjeli naši nejrychlejší žáci I. stupně na krajské
finále do Klatov. Zde v konkurenci 15 škol vybojovali žáci 4. - 5. tříd 3. místo, mladším běžcům
bronz unikl jen těsně, ale i bramborová medaile je velikým úspěchem.
Aš - rozhledna Háj - školní výlet

17. 5. 2016

9. D

17 žáků

17. 5. 2016

3. r.

126 žáků

Žáci navštívili rozhlednu Háj a blízké okolí.
Na půdě

Představení v divadle Alfa se zúčastnili všichni žáci třetích ročníků. Vtipný příběh plný
tajemství a překvapení se dětem líbil. Žáky zaujaly propracované loutky.
7. - 9.
17. 5. 2016
130 žáků
Don Quijote de la Ancha
ročník
17. 5. žáci 2. stupně navštívili v Měšťanské Besedě dopolední divadelní představení Don Quijote
de la Ancha. Jednalo se o komediální představení plné humoru a vtipných narážek. Zároveň se žáci
nenásilně seznámili se slavnou literární postavou. Ocenili jsme výborné herecké výstupy
brněnských herců. Do děje byli zapojováni i samotní žáci a učitelé.
8. a 9.
18. 5. 2016
120 žáků
Literární soutěž
ročník
Soutěž žáků 8. a 9. ročníků proběhla v koncertním sále. Zúčastnily se všechny třídy. V první
části četli žáci své nejlepší slohové práce, v části druhé pak soutěžili ve výrazovém čtení. Nejlepší
práci osmých tříd napsala Johana Ederová z 8. A, z devátých ročníků zvítězila práce Patrika
Beránka z 9. C.
7. a 9.
18. 5. 2016
10 žáků
Atletický čtyřboj
ročník
18. 5. se naše žačky a žáci zúčastnili atletického čtyřboje na atletickém stadionu TJ Sokol Petřín.
Návštěva Techmanie

20. 5. 2016

9. B a 9. C

45 žáků

Třídy navštívily Techmanii v pátek 20. 5., prohlédly si nové expozice a zúčastnily se chemické a
biologické laboratoře.
Pythagoriáda - okresní kolo

23. 5. 2016

6. ročník

2 žáci

Do okresního kola postoupili Dominik Lukáš, který získal 6 bodů a Lukáš Tychtl 3 body z 15
možných (oba z 6. A).
6. - 9.
24. 5. 2016
8 žáků
Branný den
ročník
Týmová soutěž, kdy družstva plní jednotlivé úkoly ze zdravovědy, znalostí dopravních pravidel a
práva. To vše v průběhu 3 km trasy. Součástí je přehlídka psovodů, hasičské techniky a na závěr
všechny čeká opékání buřtů.
Mariánské Lázně - školní výlet

25. 5. 2016

6. A, B

56 žáků

25. května navštívili žáci 6. A a 6. B Mariánské Lázně. Ochutnali minerální vodu přímo z
pramenů, nakoupili čerstvé lázeňské oplatky pro sebe i celou rodinu a z výletu si odvezli spoustu
zážitků. Modelářské nadšení v nich vzbudil park miniatur Boheminium a umělecký zážitek nabídla
Zpívající fontána. Propagátoři hesla "i cesta může být cíl" se s radostí svezli kabinovou lanovkou a
cestou do Plzně i nejmodernějším rychlovlakem, který brázdí české koleje.
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25. 5. 2016

Praha - exkurze

8. B

28 žáků

Ve středu 25. května jela třída 8. B na exkurzi do hlavního města Prahy. Prošli si turisty
vyhledávanou trasu zvanou Královská cesta se zastávkami u známých památek a pamětihodností
například u Prašné brány, Karlova mostu, Klementina, Pražského jezulátka, Hradčan nebo
Černínského paláce. Na každý z těchto bodů exkurze měla jedna skupinka (dvojice či trojice) žáků
malý referát. Viděli také třeba střídání stráží, miminka od výtvarníka Davida Černého, která zdobí
Žižkovskou věž nebo unikátní mozaiku na katedrále sv. Víta. Třída si celou exkurzi v Praze
opravdu užila a odnesla si z ní velké množství nových zajímavých informací.
26. 5. 2016

Praha - exkurze

7. B

26 žáků

Žáci 7. B se v tomto školním roce vydali za poznáním slavných osobností do Muzea voskových
figurín v Celetné ulici, kde se seznámili s významnými postavami historie, kultury, sportu a
politiky. Následoval přesun do Holešovic a návštěva Mořského světa. Zajímavým zážitkem pro
děti bylo krmení vzácných ryb potápěčem přímo v akváriu.
Památky 2. sv. války

26. 5. 2016

9. B

20 žáků

Žáci 9.B si prohlédli pomníky, které v našem městě připomínají osvobození Plzně americkou
armádou. Celou exkurzi jsme zakončili v muzeu generála Pattona, kde je stálá expozice
připomínající události z osvobození.
Návštěva Techmánie

27. 5. 2016

9. A

22 žáků

Třída 9. A si při své návštěvě techmánie prohlédla planetárium a expozici science centra.
Vyzkoušeli si gyroskop a van de Graafův generátor, získali informace o některých potravinách a
jejich složení.
Zkus to ne!bezpečně

30. 5. 2016

9. C

27 žáků

Dopravní akce byla zaměřena na bezpečnost silničního provozu. Děti měly možnost vyzkoušet si
na trenažerech jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog. Zjistit, jak funguje airbag pro motocyklisty
nebo tester na alkohol.
Otesánek

30. 5. 2016

2. ročník

97 žáků

Žáci druhých tříd navštívili divadelní představení Otesánek. Vtipná pohádka s využitím
plzeňského prostředí se dětem velmi líbila, herci s loutkami, které byly propracované a hezké.
30. 5. - 3. 6.
6. C
22 žáků
2016
Letní soustředění 6. C proběhlo v Konstantinových Lázních. Jako každoročně žáci sportovních
tříd vyjeli na kolech již od školy, celkem po cyklostezkách a po nefrekventovaných silničkách ujeli
55 km. Další dny pak probíhaly soutěže ve střelbě, závody v duatlonu, azimutový závod, turnaje ve
vybíjené, fotbalu, ringu a přehazované. Líbila se i diskotéka a návštěva bazénu.
Letní soustředění - 6. C

Plasy - školní výlet

1. 6. 2016

7. C

27 žáků

Sportovci sedmé třídy pod vedením tř. Jakuba Mauna navštívili Fantasy minigolf Plasy. Žáci
minigolfovou hrou navštívili devět zemí světových kontinentů a mohli si prohlédnout řadu
roztomilých zvířat jako například Surikaty, nebo Makaky červenolící.
Ručičky kraje

2. 6. 2016

8. B

29 žáků

Žáci 8. B se zúčastnili celokrajského setkání škol s názvem Ručičky kraje, které se konalo na
nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje. Žáci shlédli expozice vytvořené středními školami i
některými zaměstnavateli, mohli si také vyzkoušet některé aktivity.
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Perníková chaloupka

2. 6. 2016

1. ročník

98 žáků

Žáci prvních tříd navštívili představení Perníková chaloupka. Divadlo Alfa opět nezklamalo,
herci dokázali vtáhnout děti do děje, všichni si v průběhu pohádky společně zazpívali několik
známých lidových písní.
Letní soustředění - 7. C

6. 6. - 10. 6. 2016

7. C

27 žáků

Žáci sportovní třídy sedmého ročníku se zúčastnili letního soustředění. Soustředili se v malebné
přírodě CHKO Křivoklátsko, kde podnikali cyklistické vyjížďky, nebo sportovní turnaje.
Vodácký výcvik na raftech

6. 6. - 8. 6.
2016

9. C

21 žáků

Po pětileté pauze jsme opět uspořádali pro žáky 9. C vodácký výcvik na raftech na řece Vltavě.
Během tří dnů jsme zdolali úsek z Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Počasí nám neobyčejně
přálo a tak jsme si k drobným spáleninám přivezli i spoustu zážitků.
Exkurze do Památníku Terezín

7. 6. 2016

9. A

16 žáků

Žáci prošli společně s průvodkyní celou Malou pevnost a poznali krutý život tamních vězňů.
Dozvěděli se řadu zajímavých informací a viděli i celu, kde byl vězněn Gavrilo Princip.
Neopomněli také zhlédnout film natočený pro Červený kříž a výstavu, během které si mohli přečíst
dopisy vězňů nebo se dozvědět další informace. Nejsilnější zážitek v nás zanechalo i krematorium
a židovský hřbitov.
Aquatlon do škol 2016

10. 6. 2016

5. - 9. roč.

15 žáků

Závod v plavání a běhu v rámci triatlonového závodu. Plavalo se v Boleveckém rybníce a běželo
v přilehlém lesoparku. Naše škola obsadila druhé a třetí místo v kategorii 5. a 9 ročníků.
13. 6. - 17. 6.
8. C
27 žáků
Letní soustředění - 8. C
2016
Žáci 8. C navštívili v termínu 13. 6. - 17. 6. okres Domažlice. Během pěti dnů absolvovali výlety
na kolech i pěšky. Mezi hlavní cíle cesty patřily zřícenina hradu Rýzmberk a Nový Herštejn,
rozhledna Koráb, obec Všeruby, Nýrská přehrada a příhraniční cyklostezky.
Návštěva Techmánie

13. 6. 2016

6. B

28 žáků

Třída 6. B si při své návštěvě techmánie prohlédla planetárium a expozici science centra. Někteří
si vyzkoušeli gyroskop a van de Graafův generátor.
15. 6. 2016

Praha - exkurze

9. A

22 žáků

Záci 9. A si prohlédli historická místa hlavního města. Navštívili výstavu k výročí Karla IV.
Výlet se vydařil a přes nepřízeň počasí měli spoustu zážitků.
15. 6. 2016

Den s IZS

7. A, B

53 žáků

Žáci byli svědky prezentace plzeňských záchranných složek. Seznámili se s technikou, výstrojí a
výzbrojí hasičů, policie, záchranářů, horské služby.Viděli ukázky jejich profesionálního zásahu a
mnohé si mohli vyzkoušet i sami.
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Legiovlak - nádraží Křimice

15., 17. 6.

9. A, B

42 žáků

U příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát zahájila minulý rok svou
několikaletou pouť po České republice unikátní pojízdná expozice – tzv. Legiovlak, který
představuje věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920.
Praha - školní výlet

20. 6. 2016

9. B

Záci 9. B si při školním výletě prohlédli některé zajímavosti hlavního města. Navštívili bludiště
a rozhlednu na Petříně. Památnou zeď J. Lennona na Malé Straně a botanickou zahradu města
Prahy. Výlet se vydařil a děti se vrátily zpět s množstvím zážitků.
20. 6. 2016
9. C
Praha - Židovské město
Žáci 9. C se v pondělí 20. června vydali na geografickou exkurzi do Prahy. Součástí učiva
zeměpisu 9. tříd jsou světová náboženství, a tak zamířili za poznáním do Židovského města v
Praze. Žáci navštívili několik synagog, starý židovský hřbitov, doplňovali do mapy názvy ulic a
významných míst.
20. 6. 2016

ZOO Praha

7. A

18 žáků

Žáci 7. A v rámci přírodovědné exkurze vyrazili do Zoologické zahrady v Praze. Seznámili se s
nejrůznějšími exotickými zvířaty z celého světa. Mohli tak vidět velemloky, tygry, anakondy,
tučňáky, lední medvědy nebo soby. Obdivovali také nově narozené gorilí a sloní mládě.
21. 6. 2016

Laser game

9. D

18 žáků

Návštěva adrenalinového střediska Laser game Plzeň
22. 6. 2016

Festival Sportu

6. C, 7. C,
9. C

82 žáků

Sortovní akce byla věnována různým druhům sportu a volnočasovým aktivitám dětí. Zúčastnili se
žáci sportovních tříd. Měli možnost vyzkoušet si sport podle svého zájmu.
Železná Ruda - školní výlet

22. 6. 2016

8. A

19 žáků

Žáci 8. A vyrazili 22. června na jednodenní turistický kurz na Železnou Rudu. Lanovkou vyjeli
na vrchol hory Špičák, došli na Čertovo jezero a nadýchali se čerstvého vzduchu.
Návštěva Techmánie

23. 6. 2016

6. A

28 žáků

6. A navštívila 23. června expozice Techmania science center. Přírodní vědy v praxi žáky
doslova uhranuly. Stanoviště s pokusy byla obsypána usmívajícími se dětmi od první do poslední
minuty exkurze.
Návštěva Techmánie

23. 6. 2016

6. C

Žáci 6. C navštívili expozice Techmanie. Vyzkoušeli si řadu zajímavých pokusů.
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28 žáků

Sportovní dopoledne

23. 6. 2016

7. B

I když 7. B není sportovní třída, prožila aktivní dopoledne plné pohybu a jinak než ve školních
lavicích. Ve velkém areálu Škodaland u Borské přehrady si žáci zahráli fotbal, volejbal, stolní
tenis, badminton, někteří si zajezdili na bruslích, skatu a zaskákali na trampolíně. Vydařilo se i
počasí.
23. 6. 2016

Dny Beneluxu

9. B, D

28 žáků

Výběr žáků 9. ročníků navštívil interaktivní projekt Dny Beneluxu, zaměřený na reálie, jazyk a
kulturu daných zemí s úředním jazykem němčinou.
Galerie Masné krámy

23. 6. 2016

9. A

15 žáků

Společně se žáky třídy 9. A jsme navštívili galerii Masné krámy a prohlédli si výstavu
Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni. Výstava představuje obrazy,
plastiky i kresby předních českých umělců – Josefa Čapka, Václava Špály, Jana Zrzavého, Rudolfa
Kremličky, Emila Filly, Josefa Šímy, Toyen, Antonína Procházky a dalších. Žáci se sami pokusili
o reprodukci obrazu a rozšířili si znalosti dějin výtvarného umění.
24. 6. 2016
1. - 9. r.
910 žáků
Švihadlo - soutěž v přeskoku
I v letošním školním roce se uskutečnila soutěž v přeskoku snožmo přes švihadlo po dobu 30
vteřin. Soutěže se zúčastnil vždy jeden zástupce z každé třídy. Žáci I. stupně soutěžili po
jednotlivých ročnících, žáci II. stupně byli vyhodnoceni v kategorii 6. - 7. třída a 8. - 9. třída.
Nejlepší výkon předvedl Jan Viktora z 9. C, který dokázal 104 přeskoků.
20. - 22. 6.
6. C, 7. C,
Vodácký výcvik
2016
8. C
Ve třech dnech se uskutečnil vodácký výcvik pro žáky sportovních tříd 6. - 8. ročníku. Každý
den sjížděla jedna sportovní třída úsek Berounky od Dolanského mostu do Plané. Počasí všechny
dny přálo, takže nějaké to nedobrovolné koupání nikomu nevadilo.
Poznáváme své město - projektový den

27. 6. 2016

1. - 9. r.

Červnový projekt naší školy byl zaměřen na poznávání města Plzně a jeho okolí. Všichni žáci
školy se vydali na celodenní výlet. Zaměřili se na přírodní i historické krásy našeho města.
Poznávací trasy byly vybrány s ohledem na věk dětí a jejich zájem.
duben-červen
1. st.
550 žáků
Škola v přírodě
Všechny třídy prvního stupně se postupně zúčastnily škol v přírodě na různých místech
západních Čech. Některé třídy využily animační programy s tematickým zaměřením. Všechny
školy v přírodě proběhly bez problémů.
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 2016)
- účast žáků ze ZŠ v Lendavě na mezinárodním turnaji na 25. ZŠ v Plzni (září 2015)
- vzájemná hospitace učitelů na školách v Plzni a Lendavě (září 2015 a duben 2016)
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Zapojení do projektů
6.5.1 V rámci akce Plzeň EHMK 2015
Detektivem na zkoušku – 19. – 21. 10. 2015
Tým našich páťáků se 19. - 21. října 2015 zúčastnil soutěže Detektivem na zkoušku, kterou
připravili organizátoři Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest. Děti
měly za úkol prošetřit místo činu a odhalit pachatele, jenž ukradl vzácnou historickou pečeť
města Plzně.
Juniorfest 2015
Naši žáci z divadelního kroužku Limetky zahajovali tento dětský filmový festival.
Pevnost Týn - 11. 11. 2015
Výběr žáků 5. tříd úspěšně reprezentoval naší školu na zábavně dobrodružné soutěži Pevnost
Týn, která je součástí filmového festivalu Juniorfest. Ze sedmi zúčastněných škol se tým
umístil na krásném třetím místě.
6.5

6.5.2 Ostatní
Číslo výzvy: 56
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Z nabízených podporovaných šablon klíčových aktivit si naše škola vybrala čtyřikrát šablonu
"Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti".
Žádost o podporu byla škole schválena 8. 7. 2015 a závěrečná monitorovací zpráva 16. 3.
2016.
Jedenáct vyučujících českého jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ absolvovalo seminář o čtenářských
dílnách. Vytvořili 8 různých tematických plánů čtenářských dílen pro 2. až 9. ročník ZŠ na
celý školní rok 2015/2016. Každý tematický plán obsahuje popis deseti čtenářských dílen na
jeden školní rok. V průběhu realizace bylo nakoupeno více než tisíc kusů knih pro čtenářské
dílny a více než 130 různých titulů. V hodinách českého jazyka proběhlo do konce školního
roku minimálně deset čtenářských dílen v každé třídě z 2. až 9. ročníku. Vyučující předávají
své zkušenosti ostatním pedagogům a z vlastních finančních prostředků budeme přikupovat
další knihy. Čtenářskými dílnami chceme podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků
v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Plzeňský kraj vyhlásil na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3543/15 ze dne
8. 6. 2015
program „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském
kraji v roce 2015“. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vychází z dotačního programu
MŠMT na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 - Podpora polytechnické
výchovy v mateřských a základních školách.
Projekt 25. ZŠ podpořený z dotačního programu:
"Mezipředmětové propojení fyziky a pracovních činností"
Poskytnutá dotace: 22 790,- Kč
Celkový rozpočet projektu: 41 667,- Kč
Popis projektu: Podpora zařazování laboratorních prací, experimentů a praktických činností
ve výuce fyziky, pracovních činností a v zájmových kroužcích na 1. i 2. stupni ZŠ
modernizací vybavení učebny fyziky a školních dílen. Naše škola využívá pro výuku žáků 1.
i 2. stupně ZŠ několik odborných učeben, mezi které patří i učebna fyziky a školní dílna. Tyto
odborné prostory se v rámci finančních možností snažíme modernizovat a přizpůsobovat se
tak moderním trendům. Žáci si mohou rozšířit své vědomosti i během zájmového kroužku
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Fyzikální pokusohraní (vedeno našimi pedagogy), při kterém formou laboratorních
experimentů objevují praktické vysvětlení fyzikálních zákonů. Znalosti získané z výuky
fyziky, další dovednosti a poznatky z laboratorních prací i ze zájmového kroužku pak žáci
uplatňují i při pracovních činnostech, kde fyzikální jevy často ovlivňují různé technické
postupy.
Škola zakoupila stavebnicový vyučovací systém NeuLog pro experimentální výuku
přírodních věd. Systém obsahuje řadu modulárních senzorů, které v sobě obsahují jak
přístrojovou, tak i paměťovou jednotku, čím se stává nezávislým při měření a ukládání dat.
Počítač či jiná zobrazovací jednotka slouží k záznamu, zpracování a dalšímu využití dat.
Využitelnost stavebnice je vzhledem k její kvalitě a možnosti dokupování dalších modulů
dlouhodobá.
Další projekty, které podporujeme:
Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akcí knihovny a školního klubu na podporu dětského čtenářství.
Na naší škole proběhla 1. - 2. dubna 2016. Po sportovním dovádění na školním hřišti jsme se
věnovali připravenému programu. V divadelní dílně jsme se přenesli do středověku a
seznámili se s životem Karla IV. Následovaly vědomostní soutěže, pyžamová promenáda a
karaoke. Nový den jsme přivítali slavnostním přípitkem k poctě H. Ch. Andersena a J. A.
Komenského.
Čtení pomáhá
V průběhu měsíce března se žáci 6. C zúčastnili literárního projektu „Čtení pomáhá“, který je
nejen podpořil v dalším rozvoji jejich čtenářských dovedností, ale zároveň ukázal, že
i obyčejné čtení každého z nás může druhému pomoci. Každý školák, který se zapojí do
projektu, získá po úspěšném vyplnění krátkého testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden
z nominovaných dobročinných projektů. Knihy, které jsou dětem k dispozici, jsou rozděleny
do kategorií podle věku a na jejich výběru se podílí komise v čele se Zdeňkem Svěrákem,
Alenou Ježkovou, Jiřím Dědečkem, Markem Ebenem a Martinem Romanem. Žákům 6. C se
společnými silami podařilo shromáždit více než 8 000,- Kč, které rozdělili nominovaným
charitativním projektům podle svého vlastního uvážení.
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.
6.5 Výchovné poradenství
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Hodnocení plánu práce výchovného poradenství na 25. ZŠ za školní rok 2015/2016
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,
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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.
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 100 žáků, z toho 37
integrovaných žáků na 1. stupni a 51 integrovaných žáků na 2. stupni a žáků s IVP, ale bez
integrace 12.
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.).
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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 (9.11.2015) 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).
V rámci volby povolání probíhaly tyto akce:
Besedy na Úřadu práce
Žáci 9. ročníků se zúčastnili v září 2015 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
Dny vědy a techniky
Žáci 8. ročníků navštívili Dny vědy a techniky v Plzni, 11.9.2015. 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., říjen 2015
 besedy se zástupcem SŠ sportovní Plzeň - 9. roč., 12.10., 14.10. a 16.10.2015
Podpora technických oborů:
Akce:
 Perspektiva technického a odborného vzdělávání - 30.11.2015, výběr 9. roč. Žáci
měli možnost seznámit se s řadou středních škol v Plzeňském kraji formou prezentací,
praktických ukázek ze života školy, prospektů atd.
 Projektový den na SPŠE – 8.3.2016. Žáci 8. ročníku si vyzkoušeli v učebnách VOŠ a
SPŠE Plzeň praktická cvičení a měření z fyziky, chemie a biologie.
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), 30.9.2015
 Porada výchovných poradců (ÚP), 13.10.2015
 Porada výchovných poradců (PPP – novely vyhlášek), 20.6.2016
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Řešení výchovných problémů
Výchovné problémy byly řešeny na jednáních s žáky či s rodiči žáků. Během školního roku se
konaly výchovné komise – celkem 8. Spolupracovali jsme s odborníky PPP, SVP, sociálními
pracovníky, atd. Nebylo nutno řešit závažnější problémy se šikanou, požíváním návykových
látek, rasismem, atd.
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

2015/2016
Soutěž
regionální
okresní

Název soutěže

Počet
zúčastněných žáků
20
12
30
44
26
16
8
12

Aquatlon
Vybíjená
Přespolní běh
Florbal
Basketbal
Štafetový pohár
Dopravní liga
Školní lezecká
olympiáda
McDonalds Cup
Účast v okresním kole soutěže:
Dějepisná olympiáda – 1 žákyně z 9. ročníku
Matematická olympiáda – 5 žáků ze 6., 7. a 9. ročníku
Finanční gramotnost – 3 žáci z 6. a 9. ročníku
Olympiáda v ČJ – 2 žákyně z 9. ročníku
Konverzační soutěž v AJ – 3 žáci ze 7. a 9. ročníku
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1. místo
1

Umístění
2. místo
1

1
1
2

3. místo
1
1
1
2

1
1
1
1

1

Karlovarský skřivánek – 6 žáků z 1. – 5. ročníku
Pythagoriáda – 2 žáci ze 6. ročníku
Pohár vědy – ROJKO 2016 – 14 žáků ze 4. – 8. ročníku
Účast v krajském kole:
Orientační běh – 20 žáků z 6. – 9. ročníku
Logická olympiáda – 2 žáci z 1. stupně a 1 žák z 2. stupně ZŠ
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:
2. místo Jana Viktory na MČR U15
2. místo dvojice Viktora - Mráz na MČR U15
3.místo Jana Viktory na MČR U17 ve čtyřhře s Martinem Kuralem
Stav k 16. 9. 2015
Pořadí ZPČ
Pořadí ČR Jméno
Oddíl
1.
(2.)
Viktora Jan
TJ Sokol Doubravka
3.
(11.)
Mráz Šimon
TJ Sokol Doubravka
14.
(97.)
Častorál Vojtěch
TJ Bílá Hora Plzeň
16.
(120.)
Svoboda Lukáš
TJ Sokol Doubravka
17.
(121.)
Voldřich Martin
USK Plzeň
21.
Ženíšek Dominik
TJ Sokol Doubravka
Pořadí ZPČ
4.
6.
16.

7

Pořadí ČR
(24.)
(35.)

Jméno
Zemková Eliška
Horová Magdaléna
Viktorová Barbora

Oddíl
TJ Sokol Doubravka
TJ Sokol Doubravka
TJ Sokol Doubravka

Body
2136
702
96
64
62
42
Body
410
317
42

Údaje o zapojení školy do:
a) rozvojových programů
Naše škola se ve školním roce 2015/2016 nezapojila do rozvojových programů.

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+)
E – twinning ve školním roce 2015/2016
Rodina je jako strom
Žáci 4. F paní učitelky Šmatlákové a 4. C paní učitelky Kaucké vytvořili v rámci hodin
anglického jazyka E-twinningový projekt na oslavu Dne rodiny, který připadl na 15. května
2016. K této příležitosti si každý žák ozdobil malý květníček a zasadil rostlinku, která
symbolizovala rodinu. Ke konci května jsme společně květníčky ozdobili barevnými
kartičkami se vzkazy pro naše blízké, které byly psány anglicky a česky. Projektu se
zúčastnily také školy z Velké Británie, Rumunska, Turecka, Polska a Slovenska. Cílem naší
práce bylo připomenutí důležitosti pospolitosti rodiny a dobrých rodinných vztahů, což se
nám, jak doufáme, podařilo.
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Jídlo v našem životě
Třída 2. A se během svých hodin angličtiny zapojila do E-Twinningového projektu „Jídlo
v našem životě“. Hlavním cílem projektu bylo sledování stravovacích návyků žáků prvních
a druhých tříd základních škol napříč Evropou. V závěru projektu jsme porovnávali stravovací
návyky stejně starých dětí z Estonska, Polska a Srbska, sledovali rozdíly i shodné rysy
pokrmů z různých zemí a naučili se, proč je důležité jíst zdravě. Během práce na tomto
projektu si děti procvičily slovní zásobu na téma „jídlo“ a uvědomily si důležitost anglického
jazyka pro komunikaci s dětmi z jiných zemí.
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Třeťáci píší o světě kolem sebe
Ve druhém pololetí tohoto roku se děti ze třetích tříd (3. mix paní učitelky Šmatlákové)
zapojily do projektu „Me and the world around me“ (Já a svět kolem mě). Projektu se
účastnily školy z Portugalska, Finska, Itálie, Španělska, Polska a také jedna škola ze Znojma.
Během hodin anglického jazyka jsme společně vytvořili knížečky, ve kterých se děti
představily, psaly o Plzni, o naší škole, o svých zálibách, oblíbeném jídle či místě, kde žijí.
Koncem května se všechny výtvory sešly v Portugalsku, kde je koordinátorky během měsíce
června přerozdělily a rozeslaly do ostatních škol. Do konce školního roku by tak všichni
účastníci měli odcházet na prázdniny s dárkem v podobě „výtvoru“ jiného účastníka tohoto
projektu.

Back to nature
Aktuálním tématem spojeným s mezinárodní konferencí v Paříži bylo „Back to Nature/
Zpátky k přírodě, ale také k podstatě, své vlastní přirozenosti, ke kořenům“.
Žáci se učili nejen o fauně a flóře partnerských zemí. Příroda v projektu figurovala i jako
základ a také nezbytná podmínka naší další existence.
Hlavním cílem bylo zlepšení komunikačních dovedností žáků II.stupně prostřednictvím chatu,
e – mailu, fóra a deníku projektu na TwinSpace.
Zúčastnily se děti z 6. – 9. tříd, tedy ve věku od dvanácti do šestnácti let.
Naše škola se letos opět zúčastnila e- twinningového projektu a s ním spojených aktivit.
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8

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů

Realizace v roce 2015:
Granty OŠMT MMP:
Podpora tělovýchovných aktivit: 12 tis. Kč
Podpora aktivit k technickému vzdělávání: 32 tis. Kč
Podpora primární prevence soc. patol. jevů: 25 tis. Kč
Podpora výchovy, vzdělávání a mimoškolní aktivity dětí a mládeže: 5 tis. Kč
Realizace v období září - prosinec 2015
MŠMT:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), číslo výzvy 56
"Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti".
Žádost byla škole schválena 8. 7. 2015, čerpání do konce roku 2015
227.024 Kč
Plzeňský kraj:
Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ v Plzeňském kraji v roce 2015
„Mezipředmětové propojení fyziky a pracovních činností“
22.790 Kč

9

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2015/2016
a) termín inspekční činnosti: 30. září 2015
Inspekční činnost zaměřená na kontrolu odstranění nedostatků zjištěných při předchozí
inspekční činnosti. Kontrola byla vykonána ve školní družině a bylo zjištěno, že ve
všech 18 odděleních ŠD je vedeno zájmové vzdělávání vychovatelkami pouze
v českém jazyce. Výuka anglického jazyka byla ze zájmového vzdělávání vyčleněna a
je pro zájemce zařazena jako mimoškolní zájmová činnost formou kroužků, jejich
činnost probíhá v době mimo zájmové vzdělávání uskutečňované v ŠD.
b) závěry inspekční činnosti: V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného
ustanovení právního předpisu. Opatření k odstranění nedostatků z předchozí inspekční
činnosti byla v dané lhůtě přijata a splněna.
c) Termín inspekční činnosti: 15. ledna 2016
Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona podle
§174 odst. 2 písm. d) se zaměřením na zápis k povinné školní docházce.
d) závěry inspekční činnosti: Kontrola stanovení místa a doby zápisu k povinné školní
docházce a jeho oznámení, kontrola informování zákonného zástupce o možnosti
odkladu, kontrola postupu školy ve věci zjišťování zastupování dítěte zákonným
zástupcem při přihlašování dítěte k PŠD – ve všech kontrolovaných oblastech nebylo
zjištěno porušení ustanovení právního předpisu.

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 30. 9. 2016
Mgr. Eliška Syřínková
ředitelka školy
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Příloha č. 1
Hospodaření školy za kalendářní rok 2015
1

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
76 / 70,884
23 / 20,959
25 954,14 900,-

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
8400
35687
8168
137
52392
52008
384
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Příloha č. 2
Zpráva o činnosti školní družiny
školní rok 2015/2016
Školní družinu navštěvovalo celkem k 30. 6. 2016: 416 žáků z 1. až 5. tříd.
Od září do června žáci z 1. a 2. tříd absolvovali plavecký výcvik v plavecké škole Rosnička
Plzeň.
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
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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
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,
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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
podpoření sebeúcty, pomoc pro nalezení cesty ke kvalitním kamarádským vztahům,
nejen ve škole, primární prevence poruch chování, zaměření na formy dramatické
výchovy (hra v roli), závěrečné reflexe a přenos do života žáků
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, den trolejbusové dopravy v Plzni
 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
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Akce školní družiny pro rok 2015/2016

říjen

Červená Karkulka – pohádka v sále pro 1. - 2.
ročník

listopad

JUNIORFEST 2015 – moderování
Mezinárodního filmového festivalu pro děti a
mládež (divadelní soubor Limetky při ŠD)

listopad

Kouzelník Waldini – kouzla a čáry, interaktivní
vystoupení v koncertním sále

únor

Divadlo pro všechny ŠD – akce pro rodiče a děti interaktivní, tvůrčí divadelní, pohádkové dílny

březen

Velikonoční výlet do Klenčí pod Čerchovem –
tematické tvůrčí dílny

duben
květen
červen

Pohádkové odpoledne – vystoupení divadelních
souborů ŠD- divadelní přípravka, Limetky,
Oponka
Májové radovánky, keltská máj – akce pro rodiče
a děti – tvůrčí a sportovní dílny na hřišti a
bylinkové zahrádce školy
Den dětí – soutěže a hry v lesoparku Homolka a
na hřišti školy

Všichni pedagogičtí pracovníci v oddělení spolupracovali ve školním roce 2015/2016
s třídními učitelkami, zúčastnili se akcí ŠD, výletů, akcí v koncertním sále školy a někteří škol
v přírodě. Vzdělávali se samostatně i ve vzdělávacích programech organizovaných Krajským
centrem vzdělávání s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, nebo
v Domě digitálních dovedností Plzeň. Některé kolegyně si doplňovali vzdělání na VŠ a
úspěšně jej ukončili, jiné pokračují v dalším školním roce.
V Plzni dne 30. 6. 2016
Bc. Vlasta Mauleová vedoucí vychovatelka ŠD
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