VÝROČNÍ ZPRÁVA

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
příspěvková organizace

Školní rok 2012/2013

Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2012/2013
dne 25. 9. 2013.
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2012/2013 dne
27. 9. 2013.
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1.1

Základní údaje o škole
Název: 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, 326 00 Plzeň, příspěvková organizace
sídlo: Plzeň, Chválenická 17, 326 00
IČ: 69972141
zřizovatel školy: Plzeň, statutární město
vedení školy: Mgr. Petr Pavel, ředitel školy
Mgr. Eliška Syřínková, statutární zástupce ředitele školy
PaedDr. Lenka Třešková, zástupce ředitele školy
Mgr. Zdeněk Novák, zástupce ředitele školy
telefonní spojení 378 028 470
faxové spojení: 378 028 486
e-mailové spojení: skola@zs25.plzen-edu.cz
webové stránky školy: www.zs25plzen.cz

1.2

Poslední zařazení v rejstříku škol č. j. 27 288/2009-21 ze dne 1. 11. 2010 s účinností od
1.11.2010

1.3

Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v rejstříku škol)
Adresa
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

1.4 Obory vzdělání
Název
Škola „Fair Play“
Rozšířená výuka předmětů
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
1.5 Součásti školy
Název součásti
Počet žáků
2012/2013
MŠ
ZŠ
ŠD, ŠK
ŠD (samostatná)
ŠK (samostatný)

824
414
3354
60

Počet tříd

Počet žáků
940
500
60
1200

Č. j.
25. 6. 2007

V ročníku
1. – 9. ročník

Č. j.
25. 6. 2007
1. 9. 2010
1. 9. 2010

1. – 9. ročník
1. - 3. ročník
1. - 3. ročník

Počet tříd,
Počet přepočtených
oddělení, skupin pedagogických pracovníků
2012/2013
2012/2013
34
15
14
1

3

50,622
10,21
9,103
1,107

Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
1200
774
84

Celkový počet
zaměstnanců
9

Přepočtený počet
zaměstnanců
8,625

* uvádějte bez cizích strávníků

1.6

Typ školy

1.7

Spádový obvod školy Plzeň 2 - Slovany

1.8

úplná

(spojené ročníky v jedné třídě: ne )

Speciální třídy

Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou TV
S rozšířenou výukou HV
S rozšířenou výukou VV

Počet
tříd
0
0
11
3
5

Počet zařazených žáků
0
0
265
56
123

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

Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení
Vady
Počet žáků
Mentálně postižení
0
Sluchově postižení
0
Zrakově postižení
0
S vadami řeči
1
Tělesně postižení
1
S více vadami
2
S vývojovou poruchou učení
72
S vývojovou poruchou chování
3
Celkem
83

1.9

1.10 Materiálně technické zajištění školy
Škola má k počtu žáků a k školnímu vzdělávacímu programu (Škola Fair Play)
odpovídající prostorové podmínky (učebny, chodby, WC, šatny, tělocvičny apod.).
K dispozici máme:
1 respirium
36 kmenových tříd
1 koncertní sál
2 tělocvičny
14 odborných učeben (3 učebny pro výuku informatiky, učebnu chemie, fyziky, zeměpisu,
přírodopisu, Vv, Hv, Aj, Nj, cvič. kuchyňku, keramickou dílnu, dílnu pro výuku předmětů
s technickým zaměřením).
Škola má k dispozici naučné arboretum, školní klub, 1 víceúčelové hřiště s umělým povrchem
pro výuku TV, zájmových kroužků, dětí ze školní družiny a veřejnost.
Při škole je zřízeno informační centrum s žákovskou a učitelskou knihovnou s možností
připojení PC na bezplatný internet.
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Fond učebnic a učebních textů je plánovitě obnovován a aktualizován dle přidělených fin.
prostředků. Škola měla ve šk. roce 2012/2013 nedostatek finančních prostředků na nákup
učebnic a učebních pomůcek. Stále chybí finanční prostředky na nákup moderní audiovizuální
techniky.
Učební pomůcky jsou nakupovány dle potřeb metodických sdružení a předmětových komisí.
Nákup je omezen přiděleným rozpočtem KÚPK.
Didaktická technika - škola celkem 4 interaktivní tabule (3 na 1. stupni , 1 na 2. stupni ZŠ).
V současné době čekáme na dodávku dalších 8 interaktivních tabulí a 32 počítačových stanic
– to vše financováno z fondů EU peníze školám. Dodávka má být ukončena do 31. 10. 2013.
Didaktická technika je obměňována dle finančních možností pracovníky SITMP. Školní síť je
rozšířena do jednotlivých tříd a sboroven.
1.11 Školská rada
Školská rada vznikla dle zřizovací listiny vydané na základě usnesení RMP č. 1490 ze dne
16. 12. 2004 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Zřizovací listina Školské rady nabyla
účinnosti dne 1. 1. 2005.
RMP usnesením č. 542 ze dne 28. 4. 2011 schválila složení Školské rady v počtu 6.
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Personální zabezpečení školy

2.1 Přehled o zaměstnancích školy
Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.)
2012/2013
92/80,4

Počet pedagogických pracovníků*
2012/2013
70/60,832

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

2.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013
Součást
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
PO
SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + VŠ jiné bez
DPS *
DPS *
MŠ
ZŠ
3,443
46,179
1
ŠD, ŠK 6,39
2,606
1,214
* DPS = doplňkové pedagogické studium

2.3 Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013
Počet pedagogických pracovníků
Průměrná délka pedag. praxe Průměrný věk
přepočtený stav dle 2.1.

60,832

16,19

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.
- v důchodovém věku
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41,8

---------------0,59

Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
- z toho počet neaprob. hodin

2.4

3

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí
Celkový počet účastníků
Vzdělávací instituce
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V kterých předmětech
------------------------------NJ, AJ, TV, VO

%
100
6

24
25
KCVJŠ, NIDV, bfz. o.p.s., Informační centrum Fraus, ZČU Plzeň,
Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze,
Oxford University Press Česká republika, AV Media, eTwinning a
Jednota školských informatiků o.s., Skupina vzdělávání Ústavu
pro studium totalitních režimů, Agentura Majestic, ZUŠ Zábělská

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol

4.1
Zápis žáků do 1. třídy
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
navržen skutečnost
166
27
28
134
5
4.2
Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky
Počet
Z toho přijatých na
celkem Gymnázia
SŠ s
SOU
U
Jiné
4 letá
maturitou
77
17
46
14
Počet žáků – absolventů ZŠ dle 4.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

---------------0
0

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 4.2.

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

---------------31
13

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2012/2013
Počet kurzů
Počet absolventů
0
0
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Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

5.1
Prospěch žáků (stav k 31. 8.)
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
815
576
-

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

234
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1

2

počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť

5.2
Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

Počet žáků
1. pololetí
3
0

5.3
Docházka žáků (celkem za školní rok)
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené
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2. pololetí
3
0

83064
92

Prevence sociálně patologických jevů
Hodnocení Minimálního preventivního programu na 25. ZŠ za školní rok 2012/2013

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.
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Na celé škole proběhla preventivní akce – Bezpečnost dětí proti úrazům. Ve spolupráci
s Českou pojišťovnou byly vytvořeny pracovní listy, se kterými pracovali žáci ve škole i
doma s rodiči. Nejlepší řešitelé byli odměněni drobnými dárky.
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.ročník - prezentace MP + konkrétní téma):
1. roč. – prezentace MP, setkání se zvířetem, 23.5.2013, 145 ž.
2. roč. – prezentace MP, nebezpečný člověk, 1.10.,8.10.,10.10. 2012, 107 ž.
3. roč. – prezentace MP, děti v dopravě, 15.10.,17.10. 2012, 95 ž.
4. roč. – prezentace MP, bezpečně ve městě, 10.10.,12.10., 23.10. 2012, 79 ž.
5. roč. – prezentace MP, zábavní pyrotechnika, 5.12. 2012, 74 ž.
 Preventan cup – turnaj ve vybíjené, 4.-5.roč., duben, výběr žáků, 15 ž.
Během školního roku byly vybrané třídy na 1. stupni zapojeny do programu „Zdravé
zuby“ ( 13.3.2013 – 4. ročník, 79 ž. , 20.3.2013 – 5. ročník, 74 ž.) a třídy 4. ročníku se
zúčastnily na podzim výuky na dopravním hřišti.
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, 24.10., 5.11.2012, 88.ž
7.roč. - prezentace MP, šikana + domácí násilí + trestní odpovědnost, 7.11.,
8.11.2012, 85 ž.
8. roč. - prezentace MP, legální drogy + trestní odpovědnost, 14.11.,15.11.2012, 68 ž.
9. roč. - prezentace MP, ilegální drogy + trestní odpovědnost, 21.11., 22.11.2012, 84 ž.
 Den s IZS Plzeň – 7. roč., 11.9.2011, Součástí programu byly například ukázky
výcviku hasičů, policie, celníků a záchranářů. K vidění byla samozřejmě také
technika, kterou tyto složky využívají. Děti měly možnost si vyzkoušet mobilní
dopravní hřiště Aktiv Besip ČR (simulátor nárazu a převrácení) a čekalo na ně spoustu
soutěží a cen.
 Čas proměn – dívky 6.roč., 17.9. – beseda o dospívání, 38 ž.
 Preventivní program (rodičovství) - únor až březen - 9. ročník, 85 ž.
 Přednáška „Oběti Osvětimi a popírači holocaustu“ – 29.1.2013, 9.roč., 85ž.
 Beseda s FC Viktoria Plzeň – 22.1.2013 – výběr žáků, 60 ž.
 Seznamovací pobyty žáků 6. tříd – září 2012
Škola dále nabízela řadu volnočasových aktivit, uspořádala školy v přírodě, seznamovací
kurzy pro žáky 6.ročníků, sportovní kurzy, sportovní dny, dopravní akce atd. (viz. výroční
zpráva školy).
Spolupráce s rodiči byla velmi dobrá, nebylo nutno řešit vážnější problémy se šikanou,
požíváním návykových látek, rasismem atd. Dne 5.11.2012 byl uspořádán seminář pro rodiče
s informacemi o kyberšikaně a facebooku.
Školní metodik prevence se v průběhu školního roku zúčastnil semináře:
24.10.2012 – schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň)
14.2.2013– schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň)
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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.
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.
datum : 20.6.2013
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zpracoval: Albert Voska

Nadstandardní aktivity
Zájmová činnost organizovaná školou
Název kroužku

Hravá angličtina

Hravá francouzština

Hravá němčina

Ročník

Náplň kroužku
- učíme se pomocí příběhů vnímat
text přirozeným způsobem
- učíme se pomocí hry
- díváme se na pohádky a zpíváme
písničky
- učíme se pomocí příběhů vnímat
text přirozeným způsobem
- učíme se pomocí hry
- díváme se na pohádky a zpíváme
písničky
- učíme se pomocí příběhů vnímat
text přirozeným způsobem
- učíme se pomocí hry
- díváme se na pohádky a zpíváme
písničky
- tvorba výrobků z různých materiálů
- k poplatku za kroužek vybíráme
ještě 200 Kč na materiál
- děti interpretují svá obrazná
vyjádření různými výtvarnými
technikami
- rozvoj fantazie
- k poplatku za kroužek vybíráme
ještě 100 Kč na materiál
- všestranný rozvoj pohybových
schopností
- základy techniky práce s míčem

1. - 2.

1. - 2.

1. - 2.

Šikulky

1. – 5.

Výtvarný kroužek

1. - 5.

Sportík

1. – 5.
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Keramický kroužek

2. – 5.

Badmintonový
kroužek

1. – 5.

Basketbalový
kroužek (chlapci)
Basketbalový
kroužek (dívky)
BAK
Zpěváčci
Rolničky

1. – 5.
1. – 5.

1.
2. – 3.

Kroužek florbalu

3. – 5.

Kroužek
informatiky

1. – 5.

Kroužek jógy
Logopedická
nápravná péče

1. - 2.
1.
2.

Dětský divadelní
loutkový soubor

3. - 5

Loutkové a
maňáskové divadlo

2. – 5.

Loutkové a
maňáskové
divadélko
Divadelní kroužek

1. – 2.

3. – 5.

- práce s hlínou
- různé techniky povrchové úpravy
keramiky
- osvojení základních
badmintonových dovedností
- zdokonalení herních činností
- získání základních dovedností s
míčem
- zdokonalení herních činností
- získání základních dovedností s
míčem
- zdokonalení herních činností
- pro všechny děti, které rády zpívají
- pro všechny děti, které rády zpívají
- velký výběr písniček (lidové i
moderní)
- základní pohybová průprava
- zvládnutí pravidel hry a fair play
- seznámení se základy práce na
počítači
- seznámení s internetem
- základy jógy
- správné dýchání a držení těla
- protažení a posílení svalů
- odborná náprava řeči
- „od maňáska k marionetě“, rozvoj
hlasové výchovy, slovního projevu
- žáci se aktivně podílejí na tvorbě
loutkových her
-pro děti ze ŠD ZDARMA
- práce s maňáskem
- koordinace pohybu s mluveným
slovem
- procvičování intonace, správné
výslovnosti.
- jazykolamy, učení jednotlivých
rolí, textů, práce nápovědy
-pro děti ze ŠD ZDARMA
- pro začínající loutkoherce, rozvoj
hlasové výchovy, slovního projevu,
sociálních kompetencí
- technika vodění loutek.
-pro děti ze ŠD ZDARMA
„Dividlo“ aneb jak se dělá divadlo
od námětu k představení
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Dramatický kroužek
Chovatelský a
pěstitelský kroužek
Taneční kroužek

Kroužek aerobiku

Redaktorský
kroužek

Kroužek
sportovního a
společenského tance

Golfový kroužek

Dívčí klub

Kroužek Animace
Kroužek logického
myšlení
Kroužek
francouzského
jazyka
Kroužek němčiny

1. – 2.
3. – 9.

5. – 9.

2. – 9.

5. – 9.

1. – 9.

1. - 5.
1. - 5.

3. – 9.

5. – 9.

3. - 9.

6. - 9.

6. - 9.

„Dramaťáček“ aneb kdo si hraje,
nezlobí – od jedince ke skupině.
- chov akvarijních ryb či dalších
vodních a suchozemských živočichů
- pěstování zajímavých rostlin
-základní technika hip hopu a
breakdance
-všeobecný přehled o street dance
- rozvoj elementární taneční a
pohybové techniky
- rozvoj dětské rytmičnosti a
hudebního cítění
- vydávání školních novin formou
internetového magazínu
- provozování školní rozhlasové
stanice o hlavní přestávce.
- články do regionálního tisku
- koordinace, držení těla, pohybové
dovednosti a základy latinskoamerických 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 a v
tréninkovém centru Golf Klubu
Úslavská 75
- informace, rady a tipy z dívčího
světa
- zdraví, móda, kosmetika, hudba,
knihy,…
-základní úpravy obrázků
-osvojení základních technik
animace, tvorba krátkých animací
nebo animovaných filmů
- rozvoj tvůrčího myšlení (šachy,
deskové hry, hlavolamy,…)
- francouzský jazyk pro začátečníky
- konverzace, práce s textem,
písničky
- rozšíření slovní zásoby a
konverzace
- práce s textem a písničky
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7.2

Mimoškolní aktivity

Seznamovací pobyt šestých tříd

září 2012

6. A,B,C,D

První dva týdny v září všechny šesté ročníky pobývaly na Šumavě v hotelu Engadin.Během
seznamovacího pobytu podnikly vycházky do okolí,šly na jezera, na Špičák.Večer se vzájemně představily a
zahrály si zajímavé hry.
Den s IZS

11. září 2012

7. ročník

Součástí programu byly například ukázky výcviku hasičů, policie, celníků a záchranářů. K vidění byla
samozřejmě také technika, kterou tyto složky využívají. Děti měly možnost si vyzkoušet mobilní dopravní
hřiště Aktiv Besip ČR (simulátor nárazu a převrácení) a čekalo na ně spoustu soutěží a cen.
Dny vědy a techniky

14. září 2012

8. a 9. ročník

Žáci 8.- 9. ročníků navštívili Dny vědy a techniky v Plzni. 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.
Čas proměn

17. 9. 2012

dívky - 6. třídy

Děvčata ze šestých ročníků se zúčastnila zajímavé přednášky p.doktorky gynekoložky o změnách, jakými
děvčata v jejich věku procházejí. Beseda byla zakončena dotazy dívek.
Návštěva Úřadu práce

13., 20. a 21. 9.

9. ročník

Beseda na téma - individuální a skupinové poradenství pro žáky ZŠ související s volbou povolání a jejich
následným uplatněním v praxi .
Zábavné sportovní odpoledne

1. 10. 2012

1. - 5. ročník

350 žáků

Na školním hřišti i v tělocvičnách si děti se svými rodiči mohly zasoutěžit na různých stanovištích. Za
splnění sportovního výkonu byly děti odměněny drobnou sladkostí.
Přespolní běh

4. 10. 2012

4. - 9. ročník

350 žáků

Závody v přespolním běhu byly letos v Borském parku a v areálu SŠOOM. Konkurence byla opravku
veliká, přesto jsme se dokázali prosadit. V nejmladší kategorii jsme se umístili na 3. místě a v nejstarší také.
Besedy s policií

9. - 12. 10. 2012

2. - 5. ročník

350 žáků

Žáci jednotlivých ročníků se zúčastnili besed s policií. Vyslechli si zajímavé informace a spolu se členy
policie řešili zajímavá témata.
Hudební dílna Rolnička

12. - 15. 10. 2012

1 .- 4. ročník

400 žáků

Pražské hudební studio Rolnička přijelo se dvěma hudebními dílnami "Houslová pohádka" a "To je zlaté
posvícení". Žáci si zazpívali tématické písničky, viděli a slyšeli hrát několik hudebních nástrojů a dověděli se
mnoho zajímavostí o posvícení.
Astronomická olympiáda

22. 10. 2012

6. - 9. ročník

58 žáků

Žáci řešili zajímavé úkoly z astronomie. K vyřešení úkolů mohli používat jakoukoli nápovědu (encyklopedie,
internet, …) kromě přítele na telefonu, nápovědy učitele apod. V kategorii GH se nejlépe umístili Nová
Natálie (6. C), Mihalová Aneta (6. C) a Fíla Vojtěch (7. C). V kategorii EF patřili mezi nejlepší Němeček
Jaroslav (9. A), Štos Matěj (9. A) a Huspek Michal (9. B)
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Orion florbal cup

29. 10. 2012

6. - 9. ročník

50 žáků

Obvodní kola ve florbalu chlapců a dívek proběhla v naší tělocvičně. Soutěžilo se v kategoriiích 6. - 7.
ročník a 8. - 9. ročník chlapci i dívky. Účast slovanských a doubraveckých škol byla hojná. Všechny naše
družstva postoupila do okresního finále.
Přírodovědný klokan

30. 10. 2012

8. - 9. ročník

Přírodovědného klokana v kategorii Kadet se v letošním školním roce zúčastnilo 26 děti z osmých a
devátých tříd.Žáci si prověřili vědomosti z přírodovědných předmětů. Největší počet bodů získal P.Nový z
8.A.Na dalších místech se umístil T.Krauz z 9.A,T.Lepíčková z 8.B a M.Štos z 9.A.Žáci s největším počtem
bodů obdrželi pochvaly do ŽK.
Logická olympiáda

říjen - listopad

5. C, 9. A, 9. B

Žáci se při hodinách informatiky zúčastnili nominačního kola Logické olympiády ve svých kategoriích a
během 30 minut odpovídali on-line na testové otázky soutěže. Tři ze soutěžících postoupili do krajského kola
(Ondřej Sladký a Petr Matas z 5. C a Tomáš Vácha z 9. B). Ondřej Sladký postoupil z krajského kola jako
druhý ze 44 soutěžících do finále ČR.
Olympiáda v českém jazyce

7. 11. 2012

9.ročník

21 žáků

Zadání bylo tradičně rozděleno na jaykovou část a slohový úkol, obě části vypracovávali žáci se zájmem.
Nejvyššího počtu bodů dosáhl a do okresního kola postoupil Šimon Bukovský z 9. A. Zajímavé slohové práce
odevzdaly i Tereza Menclová a Markéta Pavlíková z 9. B
Dějepisná olympiáda

12. 11. 2012

8. a 9. ročníky

21 žáků

Žáci otestovali svůj všeobecný přehled ve 42. ročníku dějepisné olympiády s tematickým zaměřením "Od
pohanských zvyků ke křesťanským tradicím". Čtyři ze soutěžících (Bohuslava Hurtová, Jaroslav Němeček,
Eliška Syřínková a Šimon Bukovský) postoupili do okresního kola.
Beseda s policií

24. 10. a 5. 11.

6. ročník

Prezentace MP, šikana + trestní odpovědnost.
Beseda s policií

7. a 8. 11.

7. ročník

Prezentace MP, šikana + domácí násilí + trestní odpovědnost.
Den Slabikáře

12. 11. 2012

1. ročník

140 žáků

Den Slabikáře začal slavnostním přivítáním rodičů. Nejdříve se Slabikář předával dětem z 1.C, 1.D, a 1. F.
Poté se předávalo 1.A, 1.B a 1. E. Na začátku děti rodičům předvedly básničky a písničky, které se v prvním
ročníku naučily, často byly o písmenkách, o slovech a o čtení. Potom děti dostaly své vytoužené Slabikáře,
které hrdě ukázaly rodičům. Předávání Slabikářu se povedlo a děti spokojeně odešly s rodiči domů.
Beseda s policií

14. a 15. 11.

8. ročník

Prezentace MP, legální drogy + trestní odpovědnost.
Praha - Pražský hrad - exkurze

14. 11. 2012
9. A a 9. B
34 žáků
Prohlídku Prahy jsme začali na Pražském hradu. Viděli jsme střídání stráží. Prohlédli jsme si katedrálu sv.
Víta. Prošli jsme i Zlatou uličkou. Naše procházka Prahou pokračovala přes Karlův most. Nemohli jsme
opomenout ani Staroměstské náměstí s Pražským orlojem.
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Bobřík informatiky

14. - 16. 11. 2012

4. - 9. ročník

110 žáků

Žáci "lovili" bobříka informatiky při testu na počítači ve třech kategoriích. Kadet (8. - 9. ročník - 40 minut),
Benjamin (6. - 7. ročník - 40 minut) a Mini (4. - 5. ročník - 30 minut). Při řešení otázek měli prokázat důvtip,
schopnost přemýšlet a rozumět světu počítačů. Úspěšnými řešiteli v kategorii Kadet jsou Š.Kratochvíl,
O.Nedvěd a J.Štěpánek, v kategorii Benjamin to jsou O.Kuhajda, K.Valečková, J.Viktora, D.Mentlová,
Š.Mráz, I.Tomíčková a V.Častorál a v kategorii Mini úspěšně ulovili bobříka O.Sladký, L.Martínek, P.Matas,
E.Beránková, K.Kaiserová, P.Kozler, O.Neumann, M.Ehm, A.Klimeš, S.Červená, J.Jirák, J.Šrámková,
O.Verner, B.Froňková, N.Málková, M.Štrunc, M.Hora, T.Tynklová, T.Vyleta, D.Ženíšek a A. Syřínková.
Nejúspěšnějším "lovcem" bobříka informatiky se stal Ondřej Sladký z 5. C, který získal plný počet bodů a v
národních výsledcích je mezi čtyřmi tisíci účastníků na 1. místě.
Beseda s policií

21. a 22. 11.

9. ročník

Prezentace MP, ilegální drogy + trestní odpovědnost.
Orion florbal cup

26. 11. 2012

6. - 9. ročník

50 žáků

Okresní kola ve florbalu dívek proběhla v naší tělocvičně. Mladší děvčata skončila na 4. místě, starší na 5.
místě. Chlapci sehráli turnaj v městské hale Lokomotiva. Mladší žáci obsali 4. místo a starší žáci páté.
Jarmark pětadvacítky

26. 11. 2012

1. - 9. ročník

800 žáků

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.
Bruslení 1.+2.stupeň

4.12.2012

Bruslení se konalo na tréninkové ploše zimního stadiónu. Bylo rozděleno na tři hodinové části - pro 1. a 2.
třídy, 3. -5. třídy a pro žáky 2. stupně. Někteří osmáci a deváťáci přišli pomáhat začátečníkům, kteří stáli na
bruslích poprvé.
Exkurze do Prahy

6. 12. 2012

9. C

Naši zimní exkurzi jsme zahájili na Pražském hradě.Díky časné ranní hodině jsme unikli davům turistů a v
klidu si prohlédli Svatovítskou katedrálu včetně královské hrobky. Poté jsme zhlédli Vladislavský sál a prošli
Zlatou uličku. Po poledním občerstvení a odpočinku jsme se vydali do Starého židovského města a naši
exkurzi jsme zakončili na Staroměstském náměstí.Na trzích jsme nasáli předvánoční atmosféru a zvěčnili se
u stromečku. Vydařený den pokazilo jen nečekaně chladné počasí.
Divadelní představení

17.12.2012

1.+2.r.

250 žáků

Představení proběhlo v kulturním domě v Šeříkově ulici.Soubor "Mladinka"svým pásmem písní a říkadel
seznámil děti s předvánočními a vánočními zvyky.Dětem se představení líbilo, zapojily se při zpěvu koled.
Hrnečku vař

19.12.2012

1.r.

145 žáků

Ve středu 19. 12. se šest prvních tříd zůčastnilo představení Hrnečku vař!, které se konalo v divadle Alfa.
Pohádka byla velmi pěkná, dětem se líbila.
Master Class

20.12.2012

1.stupeň

505 žáků

V tělocvičně naší školy jako každoročně proběhl za veliké účasti děvčat i chlapců předvánoční Master
Class. Děti soutěžily ve dvou kategoriích, vždy byly vyhlášeny 3 nejlepší dívky a 3 nejlepší chlapci. Cvičení
se velmi líbilo a jistě vzbudilo i zájem u necvičících jedinců.
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Vánoční představení

17.12.2012

1.roč.

145 ž.

V pondělí 17.12.se uskutečnily 2 vánoční besídky žáků 1.tříd.Děti si připravily pásmo písniček,básniček a
tanečků,zahrály i několik pohádek.Rodiče se zúčastnili v hojném počtu a besídka se jim velmi líbila.
Lyžařský kurz 8. C - Pancíř

14. - 18. 1. 2013

8.C

18 žáků

LVK na Pancíři. Základní výcvik sjezdového a běžeckého lyžování a snowboardingu. Ve středu proběhly
závody v běžeckém lyžování. Ve čtvrtek potom závody ve slalomu.
Tři mušketýři

8.1.2013

3+5.roč.

160 ž.

Žáci navštívíli divadlo Alfa. Zhlédli loutkové představení, které zjednodušenou formou přiblížilo děj knihy A.
Dumase Tři mušketýři. Na závěr měli možnost si zblízka loutky prohlédnout.
Lyžařský kurz 6. C - Pancíř

21. - 25. 1. 2013

6. C

23 žáků

Jako každoročně proběhlo zimní soustředění 6.C na Pancíři a bylo zaměřeno na výcvik na běžeckých
lyžích. Příznivé sněhové podmínky umožnily i delší výlety ve stopách Železnorudska. Celodenní program
doplňovaly večerní přednášky a zábavné hry.
Beseda s FC Viktoria Plzeň

22.1.2013

7. - 9. roč.

60 ž.

SaPSŠ Plzeň pořádala besedu se zástupcem FC Viktoria Plzeň v Divadle dětí "ALFA". Akci moderoval J.
Pelnář z Hitrádia FM Plus. Žáci měli možnost se osobně setkat s " Viktoriánem " Pavlem Horváthem, kterému
dávali různé dotazy. Ten ohodnotil nejvtipnější dotaz dresem "Viktorky" s podpisem.
Chemická olympiáda

říjen - leden 2013

9. ročník

6 žáků

Zadání 49. ročníku chemické olympiády kategorie D bylo tvořeno vymyšlenými příběhy o virtuálních
námořnících pojmenovaných podle 4 živlů - Oheň, Voda, Vzduch, Země. Jejich zažitá dobrodružství byla ve
školním kole převedena do různých chemických dějů. Teoretické části, která probíhala od října do ledna se
zúčastnilo 6 žáků z 9.A, B. Tuto část školního kola nejlépe vypracoval T. Krauz z 9.A.
Oběti Osvětimi a popírači holocaustu beseda

29. 1. 2013

8. - 9. ročník

135 žáků

Ještě i v dnešní době plné informačního boomu se potkáváme s lidmi, kteří ignorují fakta a dovolují si
popřít skutečnost, že 6 000 000 naprosto nevinných lidí bylo brutálně vyvražděno v ghettech, koncentračních
a vyhlazovacích táborech Třetí říše. Prý to nebylo tak horké, prý jde o propagandu.
Proto je dobře, že děti mají jednu z mála posledních šancí pohovořit s účastníkem událostí, člověkem,
kterému se podařilo přežít pokus o státem a společností řízenou a pečlivě organizovanou likvidaci celého
národa.
Tematický den Slovensko

31. 1. 2013

1. - 9. ročník

asi 800

Ve čtvrtek 31. 1. prožili žáci celý den na Slovensku. Poslouchali písně slovenských interpretů, žáci 1.
stupně sledovali kreslené filmy ve slovenštině. Žáci se o Slovensku učili v dějepise a zeměpise, porovnávali v
angličtině slovanské a germánské jazyky. Slovensko se promítlo do všech vyučovacích předmětů. Žáci se
dozvěděli spoustu zajímavostí a nových informací. Na oběd byly slovenské halušky.
Lyžařský kurz 7. C - Engadin

4. - 7. 2. 2013

7. C

26 žáků

Třída 7.C vyjela na zimní soustředění do Železné Rudy na hotel Engadin. Kurz byl zaměřen na výcvik na
sjezdových lyžích a snowboardu a nechybělo ani zdokonalování dovedností získaných v loňském roce na
běžeckých lyžích.
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Soutěž Finanční gramotnost

26. 11. 2012 a 29. 1.
2013

6. B, 7. B, 9. B

67 žáků

Žáci naší školy se v letošním školním roce zúčastnili soutěže Finanční gramotnost. Na prvních místech ve
školním kole se umístili J. Zlámalová, M. Mojseňuková, M. Ujčík, M. Brejchová (všichni 9. B), B. Levá (6. B) a
K. Šilhavá (9. B). J. Zlámalová, M. Mojseňuková a M. Ujčík postoupili do okresního kola.
Pythagoriáda

11. a 12. 2. 2013

5. - 8. ročník

72 žáků

V druhém únorovém týdnu se uskutečnilo školní kolo soutěže Pythagoriáda. Žáci 5. až 8. ročníku při řešení
15 zajímavých úkolů prokazovali své znalosti z matematiky. Mezi nejlepší z 5. ročníku patřili Ondřej Sladký a
Petr Matas (oba z 5. C), kteří úlohy vyřešili na plný počet bodů. Z 6. ročníku byl na prvním místě Jan Viktora
z 6. C. Ze 7. ročníku vyhrál Marek Zámečník ze 7. A. Nejlépe se z 8. ročníku umístili Michal Janečka (8. B) a
Lukáš Porazil (8. A).
Mňam pohádky

14.2.2013

1.-3.r.

374 žáků

Dne 14.2. proběhlo na naší škole divadelní představení s názvem "Mňam pohádky". V podání divadélka
Kuba si děti hravou a netradiční formou připoměly řadu klasických českých pohádek a upevnily si zásady
zdravé výživy. Představení se dětem velmi líbilo.
Recitační soutěž

20. 2. 2013

Soutěž mladých recitátorů uspořádala naše škola tradičně pro celý obvod Slovany. Zúčastnilo se 43
talentů ve čtyřech kategoriích. Do okresního kola za naši školu postoupila Bára Sosnová z 9. A.
Maškarní bál

21. 2. 2013

1. - 9. ročník

815 žáků

Maškarní bál proběhl v třech etapách: 1.a 2.třídy, 3.-5.třídy a 6.-9. třídy. Součástí bylo vyhlášení nejlepších
tří masek jednotlivců a zvolení nejlépe "maskované" třídy. Hudební program zajišťoval DJ Mára.
Zdravé zuby

22.2.2013

3.r.

120 žáků

Žáci se zajímavou formou seznámili se základy zubní hygieny. Poslechli si pohádku o zubním kazu,
prohlédli si demonstrační model zubů. Společně se studenty stomatologie si pak nacvičovali správné čištění
zubů.
Lyžařský kurz 7. A, 7. B a 3. ročníku

4. 3. - 8. 3. 2013

3. a 7. ročník

64 žáků

Výběr žáků tříd 7.A,B vyjel na lyžařský kurz zároveň s žáky 3. tříd na Engadin do Železné Rudy. Také oni
prošli výcvikem na sjezdových lyžích a snowboardu, který měli ještě doplněný seznámením se se základy
běžeckého lyžování.
Gulliverovy cesty

5. březen 2013

7. - 9. ročník

20 žáků

Zeměpisná olympiáda pro žáky 7. - 9. ročníků byla rozdělena na dvě části. První se zabývala Evropskou
unií, žáci měli možnost porovnávat hospodářství jednotlivých zemí a uvědomit si postavení České republiky v
rámci Unie. V druhé části žáci využili své schopnosti pracovat s atlasem, vyhledávat v mapách. Otázky byly
velmi náročné a výsledky žáků podprůměrné. V hodinách zeměpisu je třeba zaměřit se na rozvíjení
dovedností pracovat samostatně, porovnávat fakta a vyvozovat závěry z daných informací.
Bruslení žáků

6. 3. 2013

Bruslení se konalo na tréninkové ploše zimního stadiónu. Bylo rozděleno na tři hodinové části - pro 1. a 2.
třídy, 3. -5. třídy a pro žáky 2. stupně. Někteří osmáci a deváťáci přišli pomáhat začátečníkům, kteří stáli na
bruslích poprvé.
Preventivní program

únor - březen

Preventivní program - plánované rodičovství, antikoncepce.

16

9. ročník

77 žáků

Zdravé zuby

13.3.2013

4.ročník

79 žáků

Žáci se zajímavou formou seznámili se základy zubní hygieny. Poslechli si pohádku o zubním kazu,
prohlédli si demonstrační model zubů. Společně se studenty stomatologie si pak nacvičovali správné čištění
zubů.
O Balynce, dobrém štěněti

14.3.2013

2.-3.ročník

140 žáků

Hudební EKOpohádka v podání Karlovarského hudebního divadla naučila hravou formou žáky 2. a 3. tříd,
jak se mají chovat k přírodě a jak správně třídit odpad. Představení se dětem velice líbilo.

Okrskové kolo ve vybíjené

18. 3. 2013

4. - 5. třídy

12 žáků

Chlapci 4. a 5. tříd se zúčastnili na 22.ZŠ okrskového kola Preventan cupu ve vybíjené. Ani letos
nezklamali a opět postoupili do okresního kola, když ve finále podlehli ZŠ Tymákov.
Zdravé zuby

20.3.2013

5.ročník

74 žáků

Žáci se od studentů LF UK dozvěděli, jak správně pečovat o své zuby a dutinu ústní. Zhlédli i praktické
ukázky čištění zubů.
Matematický klokan

22. 3. 20113

2. - 9. ročník

540 žáků

Žáci řešili zajímavé úlohy z matematiky, soutěž probíhala ve třech kategoriích. V kategorii Cvrček (2. a 3.
ročník) zvítězil Pavel Altman ze 3. D, který získal 84 bodů z 90 možných. V kategorii Klokánek (4. a 5. ročník)
byl nejlepší Ondřej Sladký, který získal plný počet bodů (120). V kategorii Benjamin se na prvním místě
umístil Matěj Sochorec ze 7. B ze 102 body ze 120. V nejstarší kategorii pro ZŠ (Kadet - 8. a 9. ročník) získal
nejvíce bodů Ondřej Nedvěd z 9. C, získal 54 bodů ze 120 možných.
Biologická olympiáda

26. 3. 2013

7. - 9. ročník

37 žáků

Školního kola BIO se zúčastnilo v kategorii C 12 žáků ze 7.tříd.Vítězem se stal V.Štail ze 7.B.V kategorii D
pro žáky 8. a 9.roč.se stala vítězkou A.Pangrácová z 9.B.V této kategorii soutěžilo 25 žáků.Všichni úspěšní
řešitelé dostali pochvaly do ŽK a drobné odměny.Žáci si zopakovali jaké vědomosti mají v oblasti zoologie a
botaniky.
Talent pětadvacítky

11. - 26. 3. 2013

1. - 9. ročník

Naši žáci opět dokázali, že jim nechybí odvaha ani talent. Letošní finále celoškolní soutěže Talent
pětadvacítky proběhlo 26.března. Koncertní sál byl naplněný k prasknutí a na diváky čekalo 23 soutěžních
vystoupení, jedno zajímavější než druhé. Tančilo se, zpívalo, hrála pantomima, rozezněly se hudební
nástroje.A kdo se stal talentem pro rok 2013? Kateřina Lišková, Anežka Kounovská a Vít Martínek, Eva
Dudová, Marie Mojseňuková a Kateřina Šilhavá, skupina Košile ve složení Matěj Štos, Tomáš Krauz, Štěpán
Majerník.Všem učinkujícím patří poděkování za úžasné výkony a dvouhodinový program, který nám
připravili.
Tematický den Rakousko

27. 3. 2013

1. - 9. ročník

800 žáků

Druhý tematický den v letošním školním roce byl věnován Rakousku. Opět se tato země promítla do všech
vyučovacích předmětů. V koncertním sále byly pouštěny dokumentární filmy o krásách Rakouska, v respiriu
školy hrála vážná hudba, na oběd byl vídeňský řízek. Žáci se dozvěděli informace o státu, kam se svými
rodiči často jezdí především na zimní dovolené.
Není drak jako drak

8.4.2013

1.r.

145 žáků

Pro žáky 1.ročníků připravili členové divadélka Kuba tři krátké pohádky. Děti zhlédly představení hrané
loutkami, maňásky a herci. Své nadšení z pohádek vyjádřily velkým potleskem,který byl pro herce odměnou.
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Zpívání s Jaroslavem Uhlířem

8.4.2013

2.-3.r.

229 žáků

Sál Měšťanské besedy byl naplněný do posledního místečka. Děti si připomněly a zazpívaly s autorem za
jeho klavírního doprovodu známé písně z pohádek a filmů. Texty Zdeňka Svěráka znala většina dětí. Pro
zpestření programu byly připravené soutěže a na závěr si děti i zatančily.
Techmanie

10.4.2013

3.B

23 žáků

Žáci navštívili areál Škodovky, pavilon Techmánie. Zúčastnili se projektu - Jak rostliny vedou vodu,
samostatně sestrojili mechanismus na zalévání.Prohlédli si parní stoj, elektrickou lokomotivu, starý trolejbus
a další vystavené exponáty. Zkusili si práci na letišti, různé zajímavé skládačky.Viděli show s dusíkem. Moc
se všem dopoledne líbilo.
Dějepisná soutěž pro žáky 6. tříd

16.4.2013

6.ABCD

18 žáků

Dějepisné soutěže se zúčastnilo 18 dětí ze šestých třid. Žáci si zopakovali vědomosti z dějin pravěku a
starověku. Vítězem se stal O.Grenar ze 6.B. Všichni úspěšní řešitelé obdrželi pochvali do ŽK, diplomy a
drobné odměny.
Matematická olympiáda

17. 4. 2013

6. ročník

1 žák

Školního kola Matematické olympiády se zúčastnil jeden žák ze 6. C - Vojtěch Častorál, který postoupil do
okresního kola soutěže. Tam úspěšně vyřešil jeden ze tří obtížných úkolů a umístil se na 24. - 30. místě mezi
51 účastníky především z gymnázií a několika základních škol.
Přírodopisná soutěž pro 6.roč.

23.4.2013

6.ABCD

27 žáků

Přírodopisné soutěže se zúčastnilo 27 žáků ze šestých tříd.Děti si zopakovali učivo 5. a 6.ročníku.Vítězem
se stala D.Mentlová ze 6.C.Další vítězové obdrželi pochvaly do ŽK,diplomy a drobné odměny.
Školní projekt - Sport v životě člověka

29. - 30. 4.

1. - 9. ročník

800

Projekt školy byl rozdělen na dvě části. První den žáci sportovali, byly uspořádány turnaje v různých
disciplínách, žáci se pohybovali v přírodě. Druhý den mohli zhlédnout filmy se sportovní tématikou.
Zpracovávali se svými třídními učiteli materiál, který si připravili o sportu, sportovcích a významu sportu pro
zdraví člověka . Na závěr byla instalována výstava prací všech tříd v respiriu školy.
Okresní kolo ve vybíjené

9. 5. 2013

4. - 5.tř.

12 žáků

Dívky 4. a 5. tříd po suverénním vítězství v okrskovém kole Preventan Cupu ve vybíjené s přehledem
zvítězily i v okresním finále a postoupily jako jediné družstvo z Plzně do krajského kola, které proběhne 21.5.
v Tachově.
Geografická exkurze do Prahy

16. květen

6. C

26 žáků

Zeměpisná exukrze pro žáky 6. C byla zaměřena na památky Starého Města a Malé Strany. Žáci se na
exkurzi do Prahy připravovali již ve škole, vyhledávali informace, připravovali plán trasy.
Beseda s policií

19.,22.,23,5.2013

1.roč.

145 žáků

V jednotlivých prvních třídách proběhly besedy s policií.Děti byly poučeny o chování před neznámými
lidmi,seznámily se s prvky sebeobrany při střetu s cizími psy,zopakovaly si důležitá telefonní čísla.Policistka
ochotně a trpělivě odpovídala na jejich dotazy.Beseda se všem líbila.

18

Exotika - Afrika a Amerika

20. květen

6. ročník

80 žáků

Učitelé připravili pro žáky 6. tříd přednášku, která navazovala na probírané učivo zeměpisu. Žáci se
seznámili s tropickými oblastmi Jižní Ameriky. Měli možnost zjistit, které akvarijní rybičky naleznou v
Amazonce i ve svém akváriu. Prezentace o Africe byla zaměřena na rozdílnost států a kultur tohoto
kontinentu. Přednáška byla nabídnuta i žákům 4. a 5. tříd 1. stupně ZŠ.
Ukázka výcviku psů

22.5.20123

1.-3.roč.

280 žáků

Městská policie předvedla žákům práci se služebními psy. Policisté přiblížili dětem průběh výcviku psů,
zodpověděli všechny dotazy a na závěr jim půjčili k prohlédnutí ochranné oděvy, které při výcviku používají.
Sportovní soustředění 8.C

20.-24.5.2013

8.C

13 žáků

Sportovní třída 8.C vyjela na kolech od školy do Újezdu u Domažlic ( 75 km), kde trávila za velmi
chladného a deštivého počasí celý týden v příjemně zařízených chatkách. Během týdne vyráželi převážně na
kolech do okolí, ale největší sportovní výkon podali, když vyjeli na nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov.
Špatné počasí nedovolilo jet zpět na kolech, takže všichni cyklisté dojeli spokojeně vlakem až do Plzně.
Obvodní kolo v minifotbalu

29.5.2013

6.-9.tř.

22 žáků

Družstva 6.-7. a 8.-9. tříd se zúčastnila obvodního kola v minifotbalu na 20.ZŠ. Družstvo starších fotbalistů
vybojovalo 2. postupové místo, mladší hráči skončili na 3. místě.
Sportovní soustředění 7. C
I přes rozmary počasí se nám kurz vyvedl a navštívili jsme na kole spoustu zajímavých míst (Gutštejn,
Krasíkov, Klášter Teplá apod).
Výlet 6. B

28.5.2013

6.B

20 žáků

Žáci 6. B se vydali na výlet do Mariánských Lázní. Navštívili přírodní park Prelát, muzeum miniatur a
kolonádu.
Výlet 8.A a 9.B

29. 5. 2013

8. A, 9. B

49

Žáci 8. A a 9. B, doplněni výběrem s 9. A, se vydali 29. 5. 2013 na výlet do Klatov. Prohlédli jsme si
katakomby, kde jsme zhlédli i několik krátkých filmů o vzniku a rekonstrukci katatakomb, o vzniku mumií.
Poté jsme si udělali procházku po Klatovech.
Škola v přírodě

duben - květen 2013

1. stupeň

500 žáků

Děti prvního stupně se během dubna a května zúčastnily pětidenních ozdravných pobytů.
Poznávací zájezd do Anglie

7. - 9. ročník

Kromě historických památek jsme měli možnost projít se po malebných křídových útesech Beachy Head.
Abychom si obohatili znalost mořské fauny a flóry, zastavili jsme se po prohlídce města v Brightonském
akváriu "Sea Life Center". Při návštěvách míst jako je Canterbury, Windsor, Winchester a Stonehenge, jsme
se ponořili do dávné minulosti této země. Hlavní město Londýn nás zaujalo jak pohledem shora (z London
Eye), tak i procházkou čtvrtí Greenwich, pohledem na Big Ben, Parlament, Buckinghamský palác a slavná
londýnská náměstí. Spoustu legrace jsme si užili i v muzeu Madamme Tussaud´s.
Výlet 8. C

10.6.2013

8.C

12 žáků

Zájemci z 8. C a 9. A měli dne 10. června 2013 možnost navštívit věhlasné Františkovy Lázně spolu s
jedním z nejkrásnějších českých Aquaparků. Akce se určitě vydařila, příští rok pojedeme znovu.
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Malujeme a zpíváme pro radost

11.6.2013

1.C,D,E,F,2.E

Dne 11.6. proběhla vernisáž obrázků žáků prvních tříd a vystoupení pěveckého sboru Zpěváčci s pásmem
"Putování s písničkou". Děti z ostatních prvních tříd vystoupily s krátkým programem básniček,písní a
tanečků.
Pasování na čtenáře

14.6.2013

1.roč.

Dne 14.6. se všechny děti z prvních tříd zúčastnily slavnostního pasování na čtenáře, které se konalo ve
školní knihovně. Děti předvedly, jak pěkně již umí číst a splnily slib věrného čtenáře. Paní knihovnice dětem
ukázala knihovnu a poučila je, jak si knihy půjčovat.
Sportovní soustředění 6. C

17.-21.6.2013

6.C

21 žáků

Sportovní soustředění 6.C proběhlo za tropického počasí v campu v Konstantinových Lázních. Žáci jeli tam
i zpět na kolech, takže museli překonat vzdálenost 53 km. Během týdne se musel program přizpůsobit
počasí, takže sportovní aktivity probíhaly především na večerních hodinách. Ale i tak si děti užily např.
duatlon, orientační běh, jízdu zručnosti, střelbu ze vzduchovky a samozřejmě nechyběla diskotéka.
Výlet 6. D a 7. B

18.6.2013

6. D a 7. B

30 žáků

18. 6. jely třídy 6.D a 7. B na výlet do Prahy. Hlavním cílem byla návštěva Národního technického muzea
na Letné, kde jsme se seznámili s novými expozicemi po znovuotevření muzea v roce 2012.
Zhlédli jsme i další stále výstavy - historie vybavení kuchyní, vývoj knihtisku, 60 let televizniho vysilaní na
území Česke republiky, fotografický ateliér a zajímavé dokumenty o cestovateli o Vojtu Náprstkovi.
Velmi horké počasí toho dne nás donutilo jít stinnými Letenskými sady přes Čechův most až na Staroměstké
náměstí. Viděli jsme několik nejvýznamnějších pražských památek např. v dálce Vítkov se sochou Jana
Žižky a Staroměstský orloj.
Exkurze do Chebu

19.6.2013

7.A a 7.C

40 žáků

Žáci 7. A a 7. C se vydali 19. 6. 2013 na výlet do Chebu. Prohlédli jsme si hrad a muzeum. Poté jsme si
udělali procházku po Chebu.
Výlet 6.A

24.6.2013

6.A

20 žáků

Žáci 6.A se vydali do Karlových Varů, procházeli se po kolonádách, ochutnávali léčivé prameny. Počasí
bylo příznivé a tak se vrátili odpočatí a zrekreovaní.
Tematický den Havajské ostrovy

26. 6. 2013

1. - 9. roč.

800 žáků

V rámci tematického dne se žáci dověděli spoustu informací o Havajských ostrovech od svých vyučujících,
součástí dne byla i Havajská party, kde si měli žáci možnost zatančit v tělocvičně školy. Pro jednotlivé
ročníky byl uspořádán program s výukou exotických havajských tanců.
Návštěva Techmánie

27.6.2013

6.BC

40 žáků

Žáci 6 BC navštivili plzeňskou Techmánii,kde se seznámili s vynálezy a objevy z oblasti fyziky.Mohli si
vyzkoušet v praxi celou řadu fyzikálních jevů.Dětem se návstěva velmi líbila.
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7.3

Partnerství se školami v tuzemsku
25. ZŠ nemá uzavřenou smlouvu o partnerství s žádnou ZŠ v tuzemsku.

7.4

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 2013)
- účast žáků ze ZŠ v Lendavě na mezinárodním turnaji na 25. ZŠ v Plzni (záři 2012)
- vzájemná hospitace učitelů na školách v Plzni a Lendavě (září 2012, duben 2013)

7.5

Výchovné poradenství

7.5.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Hodnocení plánu práce výchovného poradenství na 25. ZŠ za školní rok 2012/2013
Výchovné poradenství bylo na 25. ZŠ realizované formou poradenských služeb (viz. Plán
výchovného poradenství na 25.ZŠ), na kterých se podílí všichni pedagogičtí zaměstnanci,
především pak výchovný poradce.
Výchovný poradce (VP):
a) věnoval zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro pokračování
žáků v dalším studiu,
b) koordinoval informační činnost třídních učitelů a poskytoval jim a ostatním učitelům
metodickou pomoc při:
 práci s 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.
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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 83 žáků, z toho 39 žáků
na 1. stupni a 44 žáků na 2. stupni.
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.).
Výsledky přijímacího řízení na SŠ
Z 9. ročníků vyšlo celkem 77 žáků, 77 jich bylo přijato na následující typy vzdělání:
1.) Střední vzdělání s maturitní zkouškou – 63 žáků:
M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou – 45 žáků
K - čtyřletá gymnázia – 17 žáků
L - úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou – 1 žák
N - vzdělání v konzervatoři – 0 žáků
2.) Střední vzdělání s výučním listem – 13 žáků (H) + 1 žák (E - obory kategorie ,,E"
jsou určeny hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním
znevýhodněním)
Z 5. ročníků bylo přijato 11 žáků (z 29) na osmiletá gymnázia
Ze 7.ročníku byli přijati 2 žáci (ze 2) na šestileté gymnázium
Z 8. ročníků vyšel 0 žáků
Další vzdělávání výchovného poradce a dalších pedagogů
Výchovný poradce se během školního roku zúčastnil řady seminářů a porad, které pořádala
PPP, SVP, ÚP, atd.:
Porada výchovných poradců (PPP – novely vyhlášek), 17.9.2012
Porada výchovných poradců (ÚP), říjen 2012
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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 17. Spolupracovali jsme s s odborníky PPP, SVP,
sociálními pracovníky, atd. Nebylo nutno řešit závažnější problémy se šikanou, požíváním
návykových látek, rasismem, atd.
Podíl na autoevaluaci školy – dotazníkové šetření
V rámci autoevaluace školy zajistil pro tento školní rok výchovný poradce průběh
dotazníkové šetření v oblastech: Dotazník - „demografický vývoj, zájem o školu“, Dotazník „úroveň pedagogického procesu z pohledu vycházejících žáků“. Výsledky tohoto šetření –
viz. Zpráva – shrnutí dotazníků 2012/2013.
Závěr
Výchovné poradenství, včetně plánu výchovného poradce, bylo aktivně plněno.

V Plzni 20. 6. 2013

zpracoval: Albert Voska

7.5.2 Spolupráce s PPP
Spolupráce s PPP a dalšimi institucemi
Ve spolupráci s PPP v Plzni docházelo:
k tvorbě IVP pro integrované žáky
k průběžným konzultacím ohledně práce s těmito žáky
na základě žádosti rodičů k novým či kontrolním vyšetřením
nerozhodnutým žákům z 9.roč. byla nabídnuta služba napomáhající vhodné volbě SŠ
S Městskou policií Plzeň probíhala spolupráce v organizování besed pro žáky.
Ve spolupráci s ÚP byly zorganizovány besedy pro žáky 9.ročníků.
S dalšími institucemi probíhala spolupráce podle potřeby (OSPOD, Policie ČR, atd.).
Škola se během školního roku zapojila do testování žáků (ČŠI), duben - květen 2013.
7.5.3 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
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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 (5.11.2012) 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 (20 SŠ).
V rámci volby povolání probíhaly tyto akce:
Besedy na Úřadu práce
Žáci 9.ročníků se zúčastnili (13.9.2012 - 9.A 29 ž., 20.9.2012 - 9.B 28 ž., 21.9.2012 - 9.C 22
ž.) 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 6.-9. ročníků navštívili Dny vědy a techniky v Plzni, 14.9.2012. 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.
Besedy ve škole :
besedy se zástupcem SOU stavební – 9.roč.,23.11.2012
besedy se zástupcem SŠ Kralovice – 9.roč., 26.11.2012
besedy se zástupcem SŠ sportovní Plzeň - 9.roč., 29.11.2012 a 30.11.2012
besedy se zástupcem SŠ Oselce – 9.roč., 12.12.2012
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Podpora technických oborů:
25. základní škola je zapojena do projektu - „Podpora technických dovedností žáků
Plzeňského kraje“, který realizuje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. ¨
Projekt je registrován pod číslem CZ.1.07/1.1.30/01.0032 a je spolufinancován Evropskou
unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Hlavním cílem projektu je především zvýšení zájmu mladé generace o studium technicky
zaměřených studijních a učebních oborů a celkové posílení prestiže řemeslných profesí.
Klíčovými aktivitami jsou ukázkové dny na zapojených SŠ a SOU a soutěže technických
dovedností.
Akce:
5.12. se výběr žáků z 9. ročníků zúčastnil ukázkového dne na SPŠ strojnické. Žáci se
seznámili s obory, které se na této škole vyučují a prohlédli si prostory, kde probíhá
praktická výuka. Učitelé odborného výcviku jim ukázali základní pracovní postupy,
které se zde učí. Na závěr si s pomocí středoškoláků vyrobili otvírák na lahve.
7.12. se skupina žáků podívala na ukázkový den SPŠ dopravní.
14.6. a 20.6. se žáci 8. tříd zúčastnili soutěže technických dovedností

7.6

Účast v soutěžích
Soutěž

Název Soutěže

regionální
regionální

And 1Cup - dívky
Orientační běh – III.
kat
Orientační běh – IV.
kat
Přespolní běh – II. kat.
hoši
Přespolní běh – II. kat.
dívky
Preventan Cup - hoši
Orion florbal Cup – III.
kat hoši
Šplh III a IV kat.
Šplh II. kat.

regionální
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní

Počet
zúčastněných
žáků
9
16

Umístění
1. místo 2. místo 3. místo
x

x
x

16

x

12
12

x

10

x

10

x

18
8

x

Badminton:
Konečné republikové žebříčky kategorie do 15 let sezóna 2011/2012:
Radek
Jakub
Pistulka
Rašpl
Dvouhra
9.
24.
Čtyřhra
1.
14.
Smíšená
3.
31.
čtyřhra
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x

Žebříčky krajských přeborů kat. U13, U15, U17 dvouhra:

Jan Viktora
Šimon Mráz
Jan Tupý
Eliška Zemková
Přemek Ledvina
Eliška Syřínková
Aneta Baštářová
Adéla Raitmayerová
Radek Pistulka
Jakub Rašpl
Jan Zeman

8

U13
1.
2.
8.
4.

U15

U17

7.
3.
6.
8.
2.
7.
9.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Naše škola se letos opět zúčastnila hned několika e-twinningových projektů a aktivit.
Vedle dobíhajícího projektu Let ´s make friends , kde děti vytvořily něco na způsob
virtuální knihy o evropských tradicích, dosáhl značné obliby projekt Natural Beauties of
Europe, v němž naši žáci soustředili fotografie přírodních scenérií, domácích i divokých
zvířat , a dokonce svých oblíbených jídel. Za tento projekt byla škola postupně oceněna
E – twinningovým certifikátem, Certifikátem kvality, Žákovským certifikátem kvality
a Evropským certifikátem.
Ve školním roce 2012/ 2013 se děti zapojily do tematicky spřízněného projektu, jehož
autorem je Aleksandra Kruzolek, Publiczne Gimnazjum im.kardynala Stefana Wyszynskiego,
Zdzieszowice - My country in photos, v němž jsou dalšími přispěvateli žáci z Polska,
Slovenska, Itálie, Litvy, Bulharska a Turecka. Cílem je ukázat zajímavá místa v Evropě
prostřednictvím fotografií a prezentací.
Díky e-twinningovému portálu získala naše škola kontakt na děti a učitele z osady
Gloppen na západním pobřeží Norska. Zájemci měli možnost si v cca čtrnáctidenních
intervalech psát prostřednictvím e-mailu se svými vrstevníky z malého městečka, které se
nachází v pro nás až exotickém údolí mezi fjordy a věčně zasněženými horskými štíty
nedaleko atlantického pobřeží. Děti porovnávaly způsob života ve středoevropském
velkoměstě Plzni s poměrně odlišnými zvyklostmi ve Skandinávii. Rádi bychom i do
budoucna v této spolupráci pokračovali, možná prostřednictvím dalšího projektu. Garantem
na norské straně je Ingrid Royseth, Gloppen Undomsskule.
Pro rozvoj schopností a dovedností pedagogických pracovníků, především k lepší orientaci
učitelů v prostředí e-twinningového desktopu pak sloužil cvičný miniprojekt „Co
obědváme?“, na kterém naše škola spolupracovala s Gymnáziem Žilina, Slovensko a
Základní školou Hustopeče. Jeho dlouhodobá realizace byla součástí úloh e- learningového
kurzu „Metodika mezinárodních projektů spolupráce e-twinning“.
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9

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů

ÚMO Plzeň 2 – vybavení přírodní učebny
MF - ÚZ 98007 PAP (zavedení PAPU)
SmP – grant Primární prevence nejen učebnicí
SmP – grant Rozvoj zájmové sportovní činnosti
SmP – grant Vybavení školních dílen
SmP – grant mimoškolní aktivity dětí
Nadační fond Veolia Plzeň - minigrant
Nadace ČEZ Praha - dar

20 000,65 000,16 000,20 000,20 000,5 000,20 000,200 000,-

10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena ČŠI žádná inspekční činnost.
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11 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Globální vzdělávání
září - prosinec 2012

bfz. o. p. s.

L. Kutá, M. Paulová, J. Foitlová, M. Levorová, Š. Holický, P. Žižka
Studium pro ICT koordinátory
Září - únor

ZČU Plzeň

Z. Novák
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Září - červen

KCVJŠ Plzeň

Z. Novák
Nezvyklé metody v ČJ
20. září 2012

KCVJŠ Plzeň

I. Rašplová
Hot Potatoes - tvorba interaktivních materiálů
2. října 2012

KCVJŠ Plzeň

V. Zahradníková, A. Vodrážková
Finanční gramotnost
3. října 2012

Informační centrum Fraus

K. Maunová
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost
10. října 2012

KCVJŠ Plzeň

E. Ulčová
Co dalšího ve výuce angličtiny?
23. 1. 2013

KCVJŠ Plzeň

J. Kaucká
Malé hravé recepty do výuky němčiny II
21. 2. 2013

KCVJŠ Plzeň

Stanislava Fryčová
Jak vyučovat o holokaustu - seminář 1. stupně
15. - 17. 3. 2013

Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze

M. Levorová
Angličtina pro 2. stupeň ZŠ - I. metodický seminář
18. 3. 2013

Oxford University PressČeská republika

S. Fryčová
SMART konference - interaktivní výuka
16. 4. 2013

AV Media, nakladatelství FRAUS a 14. ZŠ Plzeň

M. Sklenářová a E. Syřínková
Metodika mezinárodních projektů spolupráce eTwinning (e-learningový kurz)
8. 4. - červen 2013

eTwinning a Jednota školských informatiků o. s.

Š. Holický
Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce (úpravy platné od 1. 9. 2013)
19. 4. 2013

NIDV Plzeň

M. Levorová
Jak učit o komunismu (e-learningový kurz)
22. 4. - 27. 5. 2013

Skupina vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů

Š. Holický
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Exkurze na zapomenuté lokality Barrandienu
23. 4. 2013

KCVJŠ Plzeň

P. Žižka
Soudobé dějiny - obsah, způsob a smysl výuky
24. 4. 2013

NIDV Plzeň

Š. Holický
Čarování s voskem a klovatinou
25. 4. 2013

KCVJŠ Plzeň

P. Nedvědová
Práce s hlasem
5.4.2013

ZUŠ Zábělská

p.Majerová
Nápadník výtvarných činností
18.4.2013

KCVJŠ Plzeň

p.Kimlová,Boušová
Problematika integrace dítěte s poruchou autistického centra
22.5.2013

Agentura Majestic

p.Havelková
Problémový žák na škole běžného typu
5.6.2013

Agentura Majestic

p.Krejčová
Organizační řád školy a jeho součásti
28. 5. 2013

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

E. Syřínková
Hrajeme si v matematice
4. 6. 2013

KCVJŠ Plzeň

J. Bárnetová

12 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na 25. ZŠ v Plzni nepůsobí žádná odborová organizace.
Škola spolupracuje s regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje v rámci podpory
technické orientace žáků.
Každoročně je školou pořádán pro rodiče žáků 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.
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13 Analýza školního roku 2012/2013 a závěry pro školní rok 2013/2014
Z analýzy uplynulého šk. roku vyplývají tyto závěry pro šk. rok 2013/2014:
-

dle přidělených finančních prostředků zaměřit DVPP na nadané žáky
i nadále nabízet vysokou kvalitu vzdělávání, uplatňovat individuální přístup ke
každému žákovi
pokračovat na změnách ŠVP, které vyplynuly ze šk. roku 2012/2013
pravidelným doplňováním školního webu informovat rodiče i veřejnost o životě školy
pokračovat ve spolupráci se základní školou v Lendavě /Slovinsko/
i nadále přistupovat ke všem žákům diferencovaně, respektovat jejich individualitu
s důvodem na poruchy učení a chování
prohloubit péči o talentované žáky
uspořádat tři tematické dny se zaměřením na kulturu a tradice /2 evropské státy, jeden
mimoevropský/
za pomoci sponzorů vybudovat sportovní multifunkční projekční výukové centrum
v rámci projektu Plzeň 2015 uspořádat ve středu města Plzně „Maňáskové a loutkové“
odpoledne
opět se cíleně zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku
uspořádat v měsíci listopadu – prosinci 2013 divadelní představení pro všechny MŠ
v obvodu Plzeň 2 - Slovany
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Příloha č. 1

Hospodaření školy za kalendářní rok 2012
Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat
1

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
70 / 60,832
22 / 19,568
25 123 Kč

14 723 Kč

Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)

a) Příjmy (kalendářní rok 2012)
Hlavní
činnost
27 092
9 592

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu
dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
dotace na provozní výdaje
příjmy z pronájmu majetku zřizovatele
poplatky od rodičů – školné
příjmy z doplňkové činnosti
ostatní příjmy

Doplňková
činnost
-----

CELKEM

1 193

1 193
601
1 118
3 814

601
1 118
3 814

27 092
9 592

b) Výdaje (kalendářní rok 2012)

Investiční
Neinvestiční
z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
ostatní osobní náklady
zákonné odvody + FKSP
náklady na DVPP
náklady na učební pomůcky
přímé ONIV (cestovné, úraz. poj, OOPP)
ostatní náklady

Hlavní
činnost dotace ze
státních
prostředků

Hlavní
činnost ostatní
zdroje

Doplňková CELKEM
činnost

27 097
---

14 512
---

1 951
---

43 560
---

19 669
180
6 891
11
32
129

737
62
258
5
428
20

350
253
124
91
1

20 756
495
7 273
16
551
150

185

6 708

444

7 337

2 594
1 163
9
2 528

560
20

3 154
1 183
9
2 636

- provozní náklady
energie
opravy a údržba nemovitého majetku
nájemné
odpisy majetku

31

108

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2012)
Limit
76,44
19 669
180
7 248

Přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové prostředky na platy
Mzdové prostředky – OPPP
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“

Skutečnost
74,412
19 669
180
7 248

Rozdíl
- 2,028
-------

Doplnit komentář k případným rozdílům.

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč),
v rámci jakého programu
Vzdělávání
Počet pedagogických pracovníků
Kč
Vedoucích pracovníků
V oblasti cizích jazyků
1
400
V oblasti SIPVZ
5
2 580
K prohloubení odbornosti
16
7 730
K prohl.odb.- z UZ 33123 - EU
2
1 500
Odborná literatura pro učitele
9 372
-

hrazena z jiných zdrojů

CELKEM

21 582
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Příloha č. 2

Zhodnocení práce environmentálního vzdělávání a
výchovy ve škol.roce 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 se podařilo postupně plnit všechny body a úkoly v souladu
s tématickým plánem environmentálního vzdělávání a výchovy, který je začleněn do ŠVP.
Žáci jednotlivých ročníků se zúčastnili zeměpisných a přírodopisných vycházek a exkurzí.
Botanická zahrada, ZOO, exkurze do plzeňské vodárny, návštěva ZČE, chráněná oblast
v okolí řeky Mže, Terárium v Plzni.
Žáci 1. stupně strávili týden ve škole v přírodě na různých místech v našem regionu.
Kašperské hory, Srní, Javorná, Železná Ruda.
V přírodovědných předmětech na 1. a 2. stupni se do jednotlivých tematických celků vkládaly
aspekty týkající se ochrany životního prostředí, boje proti vandalismu a výchovy ke zdraví.
V průběhu školního roku využívali žáci výpočetní techniku pro získání řady informací
týkající se stavu životního prostředí v naší republice i ve světě.
Během školního roku se žáci snažili pečovat o životní prostředí, péči o zeleň ve třídách,
úpravu prostředí v okolí školy, snažili se šetřit energií a třídit odpady.
V jednotlivých třídách jsou umístěné speciální nádoby na třídění odpadu (plasty a papír). Žáci
se naučili třídit odpad do připravených nádob a sami nádoby pravidelně odnášejí ze tříd do
speciálních popelnic.
Děti jsou během celého školního roku poučovány o tom, jak se chovat a zapojovat do
veřejných akcí v blízkosti školy, bydliště, bojovat proti vandalismu ve svém okolí (ničení
stromů, laviček, květin v parku).
Během školního roku proběhlo v koncertním sále školy několik přednášek s ekologickou
tématikou pro žáky 6. - 9. ročníků. Ohrožené druhy živočichů na jednotlivých kontinentech,
Amazonie, Národní parky Afriky, Národní parky ČR.
V plánu pro tento školní rok bylo dovybudování přírodovědné učebny, která vznikla podle
návrhu na školním pozemku. Největší zásluhu na dostavbě přírodovědné učebny má
p.uč.Levorová, p.uč.Koutský a p.uč.Žižka, kterým tímto všichni velice děkujeme. V letošním
školním roce získala škola finance na celé arboretum z minigrantů Nadačního fondu Veolia.
Žáky povede k praktickým dovednostem a bude klást důraz na jejich samostatnou práci
v přírodovědných předmětech. Tyto prostory budou využívat žáci I. i II. stupně.

Zpracovala: Mgr. Radana Vítová

V Plzni 12. 6. 2013
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Příloha č. 3

Zpráva o činnosti školní družiny
školní rok 2012/2013
Školní družinu navštěvovalo celkem 346 žáků z 1. až 4. tříd. Od září do června žáci
z 1. a 2. tříd absolvovali plavecký výcvik a příležitostně sportovní hry zaměřené na basketbal.
září – říjen: organizační zajištění provozu v ŠD, aktiv rodičů, seznámení
s podmínkami úhrad za školní družinu a působení lektorky anglického jazyka
v oddělení Tygři, Delfíni a Motýli. Seznámení s bezpečnostními pravidly a chodem
ŠD, seznámení žáků s řádem školní družiny, pravidly a povinnostmi. Seznámení
s bezpečností v době vycházek do okolí a seznámení s pravidly silničního provozu.
Četba pohádek, malování podzimu, práce s přírodním materiálem, míčové hry na
hřišti, spontánní hry.
listopad – prosinec: podzimní říkanky, dramatizace pohádek, práce s loutkou a
maňásky, vycházky do okolí školy, poznávání naučné stezky, seznámení s tradicemi
Vánoc,výroba dárků a přání. Poslech a zpívání koled. Besídky v oddělení. Hry pro
rozvíjení sociálních kompetencí žáků.
leden – únor: zimní zábavy, stavby sněhuláků, sáňkování, výroba dárků k zápisu,
poslech pohádek a písniček, stolní a společenské hry. Rozhovory o zimních sportech,
pohybové hry se zpěvem. Karnevalové reje a akce pro rodiče s dětmi. Pravidelné
vycházky do přírody. Hry zaměřené na primární prevenci šikany.
březen – duben: četba a vyprávění o jaru, pozorování změn v přírodě, návštěvy v
lesoparku Homolka, Fit stezka, míčové a pohybové hry na hřišti.Vycházky kolem
zahrad. Velikonoce a seznámení se zvyky a tradicemi. Výtvarná činnost s jarní
tematikou.
květen – červen: soutěž v malování na chodník křídami, recitace básniček,
nažehlování korálků, výroba přání, tvorba ke Dni matek, vycházky do přírody, míčové
hry, zvyšování obratnosti žáků, pravidla bezpečnosti při sportu a o prázdninách.
Turnaj ve vybíjené s 20. ZŠ.
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Akce školní družiny pro rok 2012/2013
Září: Zábavné, hravé i sportovní odpoledne v lesoparku Homolka.
Pedagogický dozor zajištěn.
Listopad:. Výlet do divadla METRO „černé divadlo“ - představení ULICE PLNÁ KOUZEL.
St 21.11. 2012. Odjezd od školy 13,30 hodin. Předpokládaný návrat cca v 20,00 hodin. Cena
350,- Kč/1osoba, zahrnuje vstup do divadla a dopravu. Pedagogický dohled zajištěn. Dětem
se představilo originální pražské divadlo. Je to jedno z nejstarších „černých divadel“ a se
svým představením procestovalo celý svět! Používá ojedinělou a celosvětovou techniku
černého divadla, a to oživlou kresbu. Princip této techniky se prozrazuje divákům na konci
každého představení, i proto je toto divadlo zcela unikátní.
Prosinec: návštěvy divadelních představení.
Leden: „Jak se dělá casting“ st 16. 1. 2013 interaktivní pořad herce Otty Tesaře v koncertním
Únor: DIVADLO pro všechny akce ŠD pro rodiče a žáky naší školy.
Tvůrčí dílny školní družiny st 13. 2. 2013 16,00 – 18,00 hodin. V 17,00 pohádka pro děti
v koncertním sále. Těšit se můžete na tvůrčí dílny zaměřené na výrobu maňásků. Návštěvníci
si mohou vyzkoušet vodění pravé loutky, maňásky, zahrát si pohádku v menším divadélku.
Březen: „Velikonoční výlet do Klenčí“ termín upřesníme. Odpolední akci pořádá pro ŠD CK.
Děti se mohou těšit na velikonoční vyrábění, pletení pomlázek, tvoření velikonočních
dekorací, otloukání píšťalek, ochutnávání velikonočních dobrot, ukázka chodského folklóru,
možnost zakoupení výrobků. Cena cca 280,-Kč/osoba, zahrnuje dopravu a program. S sebou:
2 vyfouklá vajíčka a 8 proutků na pomlázku. Pedagogický dozor zajištěn. Změna termínu
vyhrazena CK.
Duben: Akce v koncertním sále školy, promítání filmů nebo pohádka, kterou zahrají žáci
našeho divadelně, dramatického kroužku. Pedagogický dozor zajištěn.
Květen: Zvířátka a děti - návštěva jízdárny Jitřenka – termín upřesníme (dle počasí). Cena
cca 20,-Kč/osoba. Cena zahrnuje příspěvek na vstup. Mimo jízdného MHD! Uvítáme suchý
chléb a pečivo pro koně a ovce. Pedagogický dozor zajištěn.
Červen: „Den dětí“ odpolední akce ŠD, hravé a soutěživé odpoledne. Přátelské turnaje ve
vybíjené s 20. ZŠ.
Paní vychovatelky a lektorky v oddělení s placenou službou anglického jazyka
spolupracovaly ve školním roce 2012/2013 s třídními učitelkami, zúčastnily se akcí, výletů,
akcí v koncertním sále školy a škol v přírodě. Vzdělávaly se samostatně i ve vzdělávacích
programech organizovaných Krajským centrem vzdělávání s Jazykovou školou s právem
státní jazykové zkoušky, Plzeň.
V Plzni dne 28. 6. 2013

Vlasta Mauleová vedoucí vychovatelka ŠD

Podpis ředitele školy

Datum:

Razítko organizace
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