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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 ředitelky pro 1. stupeň 

   Mgr. Zdeněk Novák, zástupce ředitelky pro sport a zájmové vzdělávání  

telefonní spojení: 378 028 470 

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 

 

1.3    Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení) 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Chválenická 17, 326 00 Plzeň   

Základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň  940 

Školní družina Chválenická 17, 326 00 Plzeň  550 

Školní klub Chválenická 17, 326 00 Plzeň  50 

Školní jídelna     Chválenická 17, 326 00 Plzeň  1200 
 

 

1.4 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 

   

Název ŠVP Č. j. V ročníku 

Škola Fair Play 25. 6. 2007 1. – 9. 

                                                                                                             
               
1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 

 2021/2022 2021/2022 

MŠ --- --- 

ZŠ 918 37 

ŠD 358 15 

ŠK 48 1 
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1.6 Zařízení školního stravování 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

1200 885 98 8 8 
* uvádějte bez cizích strávníků 

1.7 Zajištění dalšího stravování 

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) * --- ne 

Projekt Mléko do škol ano --- 

Projekt Ovoce a zelenina do škol ano --- 
* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

 

1.8   Typ školy 

úplná   (spojené ročníky v jedné třídě: ne) 

 

1.9 Spádový školský obvod školy Plzeň 2 - Slovany 

 
1.10   Speciální třídy 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0 0   

Speciální třída 0 0 Dle výkazu M 3 

S rozšířenou výukou 4 107 Jaký předmět: TV 

S rozšířenou výukou 4 117                      HV a VV 

  

1.11   Materiálně technické zajištění školy 

Využíváme 37 kmenových tříd, z toho 7 odborných učeben (chemie, fyzika, zeměpis, 

přírodopis, 2 výtvarné učebny, hudební učebna), dvě učebny jazyků, 3 počítačové učebny, 

školní dílny, cvičnou kuchyňku, 2 tělocvičny, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 

relaxační centrum s vířivkami, koncertní sál, respirium, venkovní učebnu s arboretem, 

informační centrum se školní knihovnou a multifunkční výukové sportovní centrum. 

Fond učebnic, učebních pomůcek a výukových programů je plánovitě obnovován a 

aktualizován dle potřeb metodických sdružení a předmětových komisí a dle přidělených 

finančních prostředků. Didaktická technika – 9 tabulí SMART Board na 1. stupni a jedna na 

2. stupni ZŠ, 30 bílých tabulí s dataprojektorem, 2 vizualizéry, 200 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. Ve výuce, v družině i 

v zájmových kroužcích jsou využívány tablety (31 ks + 10 pro pedagogy), robotické 

stavebnice, mBoti, ozoboti, sestavy PASCO a 12 ks brýlí s virtuální realitou. Didaktická 

technika je obměňována dle finančních možností prostřednictvím SITMP. Datová síť je 

rozšířena do jednotlivých učeben, sboroven a kanceláří. Byl nainstalován kamerový systém se 

záznamem, který bude kontrolovat především vstupy do budovy, šaten, toalet a chodby, 

školní družina a klub využívá elektronický docházkový systém Bellhop. 

 
1.12    Školská rada  

Školská rada vznikla dle zřizovací listiny vydané na základě usnesení RNP č. 1490 ze dne 

16. 12. 2004 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zřizovací listina Školské 

rady nabyla účinnosti dne 1. 1. 2005. 
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RMP usnesením č. 452 ze dne 9. 6. 2020 schválila složení Školské rady v počtu 6. Poslední 

volby členů proběhly v květnu 2020 a první schůzka proběhla 30. června 2020, kdy byl 

zvolen předseda a schválen jednací řád. 

 

2     Personální zabezpečení činnosti školy 

 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 Fyzický / přepočtený % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 83 / 73,92 100 

Z toho odborně kvalifikovaných 81 / 72,97 98 

 

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

 

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

 

2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 26 

 

2.6 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 5 8 

36 – 50 let 7 22 

51 – 60 let 0 13 

61 – více let 0 1 

Celkem 12 44 

Rodičovská dovolená 0 5 

 

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

 

QR kódy snadno a rychle pro začátečníky  

4. 10. 2021 Centrum robotiky 

Mgr. Marek Hupač 

Co je nového na poli rozšířené reality  

19. 10. 2021 Centrum robotiky 

Mgr. Zdeněk Šuster 

Singapurská matematika 

21. 10. 2021 NPI 

Mgr. Zdeněk Šuster 

3D model snadno a rychle  

4., 18., 25. 11., 2. 12. 2021 Centrum robotiky 

Mgr. Zdeněk Šuster 
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Cesta do hlubin matikářovy duše 

1. 12. 2021 Centrum robotiky 

Mgr. Zdeněk Šuster 

Základy robotiky a robotika na 1. stupni ZŠ 

26. 10. 2021 NPI 

Mgr. Simona Mrázová, Mgr. Lada Kutá, Mgr. Gabriela Jirochová 

Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky 

3. 11. 2021 NPI 

Mgr. Zdeněk Šuster 

Skupinová intervize I. ZS - Základy robotiky a robotiak na I. stupni ZŠ - II 

16. 11. 2021 NPI 

Mgr. Gabriela Jirochová, Mgr. Lada Kutá, Mgr. Simona Mrázová 

CANVA pro češtináře 

8., 15. 12. 2021 Centrum robotiky 

S. Mrázová, L. Kutá, E. Vorlová, K. Šliková, V. Kuzmová, L. Křivánková, I. Rašplová, M. Svobodová,   
Š. Kimlová, I. Nožičková, E. Ulčová, B. Kroupová, E. Půtová 

Čestina jako cizí jazyk 

listopad - prosinec 2021 NPI 

Mgr. Klára Šliková, Mgr. K. Komárová 

Výuka řečových dovedností v češtině pro cizince 

7. 1. 2022 NPI 

Mgr. Klára Šliková   

Problematika výuky české gramatiky pro cizince 

14. 1. 2022 NPI 

Mgr. Klára Šliková   

Jak vytvářet výukové materiály pro žáka s OMJ 

21. 1. 2022 NPI 

Mgr. Klára Šliková   

Apple pro zpestření výuky 

27.1. 2022 AV Media 

Mgr. Michaela Paulová 

QR kódy pro pokročilé a AR Google Zoo (webináře) 

1. - 14. 2. 2022 Centrum robotiky 

Mgr. Zdeněk Šuster 



 7 

Thatquiz 

15. 2. 2022   

Mgr. Vladimíra Zahradníková 

Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky 

17., 18. 2. 2022 NPI 

Bc. Tereza Horová 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky - 1. stupeň ZŠ 

21. 2. 2022 NPI 

Dominika Kchol   

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování - 2. stupeň ZŠ 

22. 2. 2022 NPI 

Mgr. Marek Hupač 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování - 1. stupeň ZŠ 

23. 2. 2021 NPI 

Mgr. Gabriela Jirochová   

Šifrování s pomocí (nejen) Cryptomania 

28. 2. 2022 Centrum robotiky 

Mgr. Zdeněk Šuster 

Geometrie a algoritmizace 

1. 3. 2022   

Mgr. Vladimíra Zahradníková 

Skupinová intervize PrV  Digitální technologie, mezipředmětové přesahy při výuce ve vědách o Zemi 

10. 3. 2022 NPI 

Bc. Tereza Horová 

Skupinová intervize ICT - Tvorba a úprava digitální fotografie 

14. 3. 2021 NPI 

Mgr. Zdeněk Šuster   

Oblastní workshop MAT  Aktivity nejen do hodin matematiky 

21. 3. 2022 NPI 

Bc. Tereza Horová 

Vzdělávání žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování - ZŠ část I - Kurz základní 
přípravy 

21. 3. 2022 NPI 

Eva Kuklíková 
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Čtenářská gramotnost 

17. 3. 2022 Taktik 

Mgr. Klára Šliková 

Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímání a začleňování žáků cizinců - webinář 

17. 3. 2022 NPI 

Eva Kuklíková 

Vzdělávání žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování - ZŠ část I - Kurz základní 
přípravy 

21. 3. 2022 NPI 

Eva Kuklíková 

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně - praktický kurz 

březen - květen 2022 NPI 

Mgr. Simona Mrázová, Mgr. Lada Kutá, Mgr. Gabriela Jirochová 

Hudební výchova 

22. 3. 2022 Taktik 

Mgr. Klára Šliková 

Právo ve škole II 

11. 5. 2022 Společně k bezpečí, z. s. 

Mgr. Eliška Syřínková, PaedDr. Lenka Třešková, Mgr. Alena Vodrážková, Mgr. Albert Voska 

Animace na 1. stupni ZŠ 

2. 5. 2022 Centrum robotiky 

Bc. Lukáš Tolar, Mgr. Gabriela Jirochová 

Výuka "nové informatiky" v podmínkách českého školství 

24. 5. 2022 Centrum robotiky 

Mgr. Zdeněk Šuster, Mgr. Marek Hupač, Mgr. Zdeněk Novák 

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem - webinář 

25. 5. 2022 NPI 

Sabina Krýslová 

Moderní výuka webu - online škola SYPO - webinář 

květen 2022 NPI 

Mgr. Zdeněk Šuster 

Co je to 3D tisk? - bnline škola SYPO 

květen 2022 NPI 

Mgr. Zdeněk Šuster 
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Začínáme w 3D modelování - online škola SYPO 

květen 2022 NPI 

Mgr. Zdeněk Šuster 

Programování  Pythonem 

26. května 2022 NPI 

Mgr. Zdeněk Šuster 

Piráti, mimozemšťani a pes. A co informatika? (učebnice Informatiky) 

srpen 2022 nakladatelství FRAUS, s.r.o. 

M. Paulová, L. Kutá, S. Mrázová 

Letní dílna pro učitele 2. stupně ZŠ – informatika a všechny předměty 

srpen 2022 Centrum robotiky                                   

    Z. Šuster, H. Špelinová 

Komunikace s žáky s problémovým chováním a nespolupracujícími rodiči 

29. a 30. srpna 2022 P-centrum, o. p. s. 

34 pedagogů (1. stupeň, 2. stupeň, AP) 

Celkem 38 pedagogů 

 

2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (fyzický/přepočtený):  15 / 8,5806  

 

      

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

 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd 

141 + 12 z UA 17 + 1 z UA 104 + 11 5 

 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet 

absolventů 

celkem 
(absolvent ZŠ = 

9 let PŠD) 

Přijatí na 

Gymnázia 

4letá  

SŠ maturitní obory SŠ nematuritní 

obory (ukončené 

výučním listem) 

Jiné 

117 14 92 11  

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 45 

- přijatých na víceletá gymnázia (celkem) 22 

                 z toho přijatých na 6letá gymnázia 8 

                 z toho přijatých na 8letá gymnázia 12 
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3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  0 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 1 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 

 
3.4 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2021/2022 

Počet kurzů Počet absolventů 

0 0 

 

 

4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

 

4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

914 

 

716 

 

193 

 

3 

 

1 

 

6 

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

 

4.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 1 2 

- z toho 3. stupeň 0 1 

 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Počet omluvených hodin celkem 103 024 

Počet neomluvených hodin celkem 297 

 

4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 5 

Důvody: stěhování, výběr jiné ZŠ 

 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 57 

Důvody: stěhování, přestup do 6. ročníku z neúplné ZŠ, děti – uprchlíci z Ukrajiny 

 

 

5 Prevence rizikových jevů 

 
Hodnocení Minimálního preventivního programu na 25. ZŠ za školní rok 2021/2022 

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, 
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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 nezúčastnili 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, únor 2022 

• 2. roč. – prezentace MP, nebezpečný člověk, únor 2022 

• 3. roč. – prezentace MP, děti v dopravě, únor 2022 

• 4. roč. – prezentace MP, bezpečně ve městě, únor 2022 

• 5. roč. – prezentace MP, zábavní pyrotechnika, listopad 2021. 

➢ Dental Prevention - V rámci prevence péče o zuby proběhly atraktivní přednášky pro 

děti vedené studenty lékařské fakulty. Medici velmi hezky a poutavě předvedli dětem 

péči o chrup a dutinu ústní. 1. - 5. ročník, prosinec 2021 + březen 2022 

 

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, únor 2022, 

7.roč.  - prezentace MP, šikana + domácí násilí + trestní odpovědnost, únor 2022, 

8. roč. - prezentace MP, legální drogy + trestní odpovědnost, únor 2022, 

9. roč. - prezentace MP, ilegální drogy + trestní odpovědnost, únor + březen 2022, 

➢ Seznamovací pobyty žáků 6. tříd – ve druhém školním týdnu proběhl seznamovací den 

6. tříd. Díky krásnému zářijovému počasí vše proběhlo venku a žáci si společně s 

třídní učitelkou zahráli hry a okusili, jak funguje nově vytvořený kolektiv i mimo 

školní lavice. září 2021 

   

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. 
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Školní metodik prevence se v průběhu školního roku zúčastnil seminářů: 

• 12. 10. 2021 – schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň) 

• 25. 5. 2022 - schůzka metodiků prevence (PPP Plzeň) 

• 23. 11. 2021 - Konference primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje  

• 11. 5. 2022 - Seminář Právo ve škole II. (p.Veselá) dne 11. 5. 2022 (MMP) 

 

Dále se někteří pedagogové zúčastnili seminářů:  

• Seminář Právo ve škole II. (p. Veselá) dne 11. 5. 2022 (MMP)   

 

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. 

Spolupráce s rodiči byla velmi dobrá, nebylo nutno řešit vážnější problémy se šikanou, 

požíváním návykových látek, rasismem atd. 

Zpracoval metodik prevence Mgr. Albert Voska. 

 
6 Nadstandardní aktivity 

 

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

Název kroužku / 
vedoucí 

Ročník Čas konání Náplň kroužku 

Kroužek AJ pro žáky ŠD 
  
Mgr. L. Nová 
  
  
S. Fryčová 

  
  

1. 
  
  

2. 

  
  

Čt 11:55 – 12:40 
Pá 11:55 – 12:40 

  
Po 11:55 – 12:40 
St 12:50 – 13:35 

 
  
-         Kroužek probíhá 2x týdně 

Šikulky 
  
Mgr. L. Kutá 

. 
2. - 5. 

 
Čt 13:30 - 15:00 

1 x 14 dní 

-   tvorba výrobků z různých materiálů 

  

Sportík 
  
Mgr. V. Kuzmová/ 
Mgr. A. Mrvová 
  
Mgr. A. Mrvová 
  
Mgr. H. Špuláková 
Mgr. B. Kroupová 
  
Mgr. S. Mrázová 

  
  

1. 
  
  

2. 
  

3. 
  
  

4. – 5. 

  
  

Út 11:45 - 12:30 
  
  

Pá 11:45 - 12:30 
  

Út 12:45 - 13:30 
  
  

Pá 13:30 - 14:15 

-   všestranný rozvoj pohybových 

schopností 

-   základy techniky práce s míčem 

Keramický kroužek 
  
Mgr. I. Aulická 
Mgr. K.Šliková 

  
  

2. - 5. 
2. - 5. 

  

  
  

Po 13:30 - 15:00 
St 13:30 - 15:00 

1 x 14 dní 

-   práce s hlínou 

-   různé techniky povrchové úpravy 

keramiky 
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Badmintonový kroužek 
  
J. Přinda / Mgr. V. Úblová 
  
J. Přinda/ T. Knopp 
  
Mgr. V. Úblová / 
Mgr. I. Nožičková 
  
Mgr. V. Úblová / T. Knopp 

 
 

1. 
 

2. 
  

3. 
 
 

4. – 5. 

  
  

Út 11:55 - 12:40 
  

St 12:50 - 13:35 
  

St 12:50 - 13:35 
 
 

Čt 12:50 - 13:35 

-   osvojení základních 

badmintonových dovedností 

-   zdokonalení herních činností 

Basketbalový kroužek 
(chlapci) 
 
p. Zeman 

1. - 5. Pá 14:00 - 14:50 

-   získání základních dovedností 

s míčem 

-   zdokonalení herních činností 

Basketbalový kroužek 
(dívky) BAK 
 
Bc. M. Pipta 

  
  

1. - 5. 

  
  

Po 17:00 - 18:00 
St 17:00 - 18:00 

-   získání základních dovedností 

s míčem 

-   zdokonalení herních činností 

Zpěváčci 
  
Mgr. B. Kroupová 
Bc. T. Horová 

  
  

1. - 2. 

  
  

St 13:00 - 13:50 

-   pro všechny děti, které rády zpívají 

-   žáci z tříd s HV zaměřením jsou 

přihlášení automaticky 

Rolničky 
  
Mgr. E. Vorlová 
Mgr. M. Paulová 

  
3. - 5. 

  
Út 13:30 - 15:00 

-   pro všechny děti, které rády zpívají 

-   velký výběr písniček (lidové 

i moderní) 
-   žáci z tříd s HV zaměřením jsou 

přihlášení automaticky 

Sbor II. stupeň 
  
Mgr. Miroslav Bartoš 

  
6. - 9. 

  
Po 13:55 - 15:30 

 

Kroužek florbalu 
  
Mgr. A. Mrvová 
Bc. L. Tolar 
Bc. L. Tolar 

 
 

3. 
4. 
5. 

 
 

Út 12:45 - 13:30 
Pá 14:20 – 15:10 
Pá 12:45 - 13:30 

-   základní pohybová průprava 

-   zvládnutí pravidel hry a fair play 

Kroužek boulderingu 
  
Mgr. J. Maun 

3. - 7. 
Po 7:00 - 7:45 
Pá 7:00 - 7:45 

- bouldering je lezení na umělé stěně 

bez lana v malé výšce 

- rozvoj síly a obratnosti 

Kroužek lezení na laně 
  
Mgr. J. Maun 

3. - 5. 
6. - 9. 

Čt 7:00 - 7:45 
St 7:00 - 7:45 

-  lezení na laně 

- rozvoj síly a obratnosti 
- nauka o lezecké výstroji a výzbroji 
- osvojení základních dovedností 

jističe a lezce 

Kroužek informatiky 
  
Mgr. M. Michálková 
Mgr. M. Michálková 
Mgr. Z. Novák 

  
  

1. 
2. 
3. 

  
  

St 11:50 - 12.35 
Po 11:50 - 12.35 
St 12:50 - 13:35 

- seznámení se základy práce na 

počítači 

- seznámení s internetem, e-mail, 

práce s obrázky 

DIGI kroužek 
 
Mgr. Z. Šuster 4. - 7. St 13:50 - 14:50 

- robotika 
- iPady, virtuální realita 
- animace 
- programování v prostředí Scratch 
- webové aplikace a další 

Kroužek jógy 
  
 p. M. Künkel 

  
1. - 5. 

  
Čt 7:00 - 7:45 

- základy jógy 

- správné dýchání a držení těla 

- protažení a posílení svalů 

Logopedická 
nápravná péče 
  
Mgr. A. Kosnarová 
Mgr. I. Skálová 

  
  
  

1. 
2. 

  
  
  

Út 11:50 - 13:50 
St 13:00 - 13:50 

-   odborná náprava řeči 

-   žáci budou rozděleni do skupin 

Divadelní soubor –
 LIMETKY 
 
p. V. Mauleová 
p. J. Klečková 

  
 

II.st.+SŠ  
ŠD 

 
 

Pá 16:15 - 17:45 

-   pro II. stupeň 

-   činohra, dramatizace 

-   žáci se stávají tvůrci divadelních 

her – scénáristů, režisérů, 
choreografů a především herců 

articles://133591/
articles://133592/
articles://146515/
articles://146515/
https://zs25.plzen.eu/vzdelavani/dramaticka-vychova/divadelni-soubor-limetky/divadelni-soubor-limetky-1.aspx
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Divadelní soubor –
 JAHŮDKY 
  
p. V. Mauleová 
p. J. Klečková 

  
5.+II.st 

ŠD 

  
Čt 15:30 - 17:00 

  

-   I. stupeň (pro pokročilé) 

-   kultivace slovného projevu 

-   rozvoj sociálních kompetencí 

-   žáci se aktivně podílejí na tvorbě 

divadelních her 

 
Divadelní kroužek - 
PROPADLO 
 
p. M. Moravcová 
p. L. Šeflová 

  
 
 

3. - 5. 

 
 
  

St 15:15 - 16:45 
  
  

 
 
 
- „PROPADLO“ aneb od hledání přes 

tvoření až k vytvoření inscenace 

Divadelní přípravka -
 OPONKA 
  
p. H. Sladká 
p. D. Kchol 

  
1. 
  

Út 11:55 – 12:40 

-   pro začínající „herce“, práce 

s maňáskem 

Divadelní kroužek -
 DIVIDLO 
 
p. M. Moravcová 
p. L. Šeflová 

  
  

6. – 9. 

  
  

Po 15:15 - 16:45 

-   „Dividlo“ aneb jak se dělá divadlo 

od námětu k představení 

Dramatický kroužek - 
DRAMAŤÁČEK 
 
p. M. Moravcová 
p. L. Šeflová 

  
2. – 4. 

  
Čt 15:15 - 16:45 

-   „Dramaťáček“ aneb kdo si hraje, 

nezlobí – od jedince ke skupině. 

Chovatelský 
a pěstitelský kroužek 
  
Mgr. P. Žižka 

  
  

 3. - 9. 

  
Po 13:50 - 14:35 
Út 13:50 - 14:35 
Čt 13:50 - 14:35 

-   chov akvarijních ryb či dalších 

vodních a suchozemských 
živočichů 

-   pěstování zajímavých rostlin 

Kroužek aerobiku 
  
Mgr. R. Kcholová 
Mgr. V. Kuzmová 
Mgr. L. Křivánková 

  
 

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

 
 

Čt 11:55 - 12:40 
Pá11:55 - 12:40 
 Pá 12:45 - 13:30 

-   rozvoj elementární taneční 

a pohybové techniky 

-   rozvoj dětské rytmičnosti 

a hudebního cítění 

Kroužek sportovního 
a společenského tance 
  
p. D. Kounovská 
p. V. Kounovský 1. - 2. 

3. - 5. 
Út 14:00 - 15:00 
Út 15:00 - 16:00 

-   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 

Golfový kroužek 
  
p. J. Novák 
Mgr. Z. Novák 

  
1. - 5. 
1. - 5. 

  
Po 13:00 - 16:00 
Út 13:00 - 15:00 

-   základní golfová pravidla 

-   základy golfové hry 

-   bude probíhat v Prvním 

slovanském golfovém klubu 
- skupiny po 6-ti žácích 

Kroužek baseballu 
  
Mgr. M. Svobodová 

1. – 5. 
  

Pá 13:30 - 14:15 
  

-   základy a hraní pálkovacích her 

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

 
 

4. - 9. 

 
 

Čt 12:50 - 14:20 
1 x 14 dní 

-   seznamování se s fyzikálními jevy 

hrou 
  

Kroužek logického 
myšlení 
  
Mgr. J. Koutský 

  
 

3. - 9. 

 
 

Čt 14:00 - 14:50 

-   rozvoj tvůrčího myšlení (šachy, 

deskové hry, hlavolamy) 

 

 

 

 

https://zs25.plzen.eu/vzdelavani/dramaticka-vychova/divadelni-soubor-jahudky/divadelni-soubor-jahudky-1.aspx
https://zs25.plzen.eu/vzdelavani/dramaticka-vychova/divadelni-soubor-oponka/divadelni-soubor-oponka-1.aspx
https://zs25.plzen.eu/vzdelavani/dramaticka-vychova/dividlo/dividlo.aspx
https://zs25.plzen.eu/vzdelavani/dramaticka-vychova/dramatacek/dramatacek.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/zajmove-krouzky-5.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/zajmove-krouzky-5.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/krouzek-sportovniho-a-spolecenskeho-tance.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/zajmove-krouzky/krouzky-clanky/krouzek-sportovniho-a-spolecenskeho-tance.aspx
http://www.zs25plzen.cz/vzdelavani/golf/golf.aspx
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6.2 Mimoškolní aktivity 

 
Akce žáků ve školním roce 2021/2022      

Seznamovací den  6. A, B, C, D, E 113 žáků  září 2021 

Ve druhém školním týdnu proběhl seznamovací den 6. tříd. Díky krásnému zářijovému počasí vše proběhlo venku a žáci 

si společně s třídní učitelkou zahráli hry a okusili, jak funguje nově vytvořený kolektiv i mimo školní lavice.  

 Knihovna - brána k informacím 6. A, B, C, D, E 113 žáků říjen 2021 

Žáci 6. tříd se zúčastnili exkurze do Ústřední knihovny pro děti a mládež v ulici Bedřicha Smetany. V rámci odborné 

přednášky se dozvěděli základní informace o fungování knihovny pro veřejnost, jaké knižní a audio tituly se tam 

nacházejí. Žáci si zasoutěžili také o odznak čtenáře. 

Přespolní běh 4. - 9. roč. 36 žáků 7. 10. 2021 

Okresní kolo v přespolním běhu se konalo v Borském parku. Kluci z 4.-5. tř.  (1200 m) se umístili na 1. místě, holky na 2. 

místě. Kluci z 6.-7. třídy (1800 m) na 2. místě. Ostatní družstva se neumístila.  

Přírodovědný KLOKAN - kat. Kadet 8., 9. roč - výběr žáků 26 žáků 14. 10. 2021 

Žáci z 8. a 9. roč. si vyzkoušeli jaké mají vědomosti v přírodovědných oborech. Vítězem se stal D. Nejezchleba z 8. A. 

Logická olympiáda 1. - 9. ročník 322 žáků říjen - listopad 2021 

Logické olympiády se zúčastnilo celkem 322 žáků z 1. a 2. stupně 25. ZŠ. Více než stovka zaregistrovaných žáků se 

soutěže bohužel zúčastnit nemohla, protože jim rodiče emailem nepotvrdili účast. Krajskými semifinalisty v kategorii A 

jsou Eliška Bártová z 3. C a Jan Brejcha z 4. A, kteří se 5. 11. zúčastní krajského kola na VOŠ a SPŠE Plzeň. Dalšími 

třemi nejlepšími řešiteli online testu jsou: Julie Jiránková z 5. E, Viktor Čechura z 4. D a Tereza Tůmová z 3. C. V 

kategorii B nepostoupil žádný žák do krajského kola. V naší škole byla nejlepší Adéla Lupáčová z 9. C, která vyřešila 

online test lépe než 91% soutěžících (těsně pod postupovou hranicí). Dalšími třemi nejlepšími řešiteli v kategorii B jsou: 

Anna Nozarová ze 7. C, Lucie Jendželovská ze 7. D a Nikola Motlová ze 7. A. 

Pythagoriáda - šk. kolo 6. - 9. roč. - výběr žáků 41 žáků 4. 11. 2021 

Z 6. ročníků byl nejlepší Viktor Štípek z 6. B (13 bodů z 15. možných), Matěj Otásek ze 6. C (11 bodů z 15. možných) a 

Dominik Vlček ze 6. B (10 bodů z 15. možných), kteří byli úspěšnými řešiteli. Z 8. ročníku se stali úspěšnými řešiteli s 

možností postoupit do okresního kola Daniel Nejezchleba (12 bodů) a Jiří Altman (10 bodů) oba z 8. A . Ze sedmého a 

devátého ročníku úspěšní řešitelé nebyli.  

Posviť si na budoucnost (festival) 9. D 30 žáků 5. 11. 2021 

V pátek 5. 11. se žáci 9. D zúčastnili  v Depu festivalu Posviť si na budoucnost, kde se představilo 27 středních škol 

z Plzeňského kraje. Naši deváťáci zde nasbírali potřebné informace a celá akce jim určitě pomohla při výběru budoucího 

povolání. 

Florbal II. stupeň 6. - 9. r 35 listopad 

Naše družstva chlapců a dívek se zúčastnili florbalových turnajů ASŠK v kategoriích 6.-7.r. a 8.-9.r. Nejdále to dotáhli 

nejstarší chlapci, kteří postoupili až do krajského kola, které vyhráli a budou tak reprezentovat na republikovém finále. 

Florbal I. stupeň 4.-5.r. 12 prosinec 

Tým chlapců z I.stupně odehrál okresní kolo ve florbalu - ČepsCup. Vyhráli jsme a postupujeme do krajského kola. 

Pozor, Zorro - Divadlo Alfa 3. ročník 93 žáků 1. 11. 2021 

Žáci 3. tříd navštívili divadlo Alfa.Loutkové představení probíhalo přímo na jevišti. Herci zpestřili pohádku hezkými 

písněmi a melodiemi. Žákům se představení velice líbilo. 

Centrum robotiky 4 .D, 5. A 55 žáků 24. 11. , 6. 12. 2021 

Děti si v Centru robotiky vyzkoušely programování ve Scratchi, ovládaly Ozoboty, pracovaly s aplikací Stop motion. 

Tři mušketýři - divadlo Alfa 4. - 5. ročník 148 žáků 22. - 23. 11. 2021 

Děti zhlédly humorné loutkové představení Tři mušketýři, které získalo několik prestižních ocenění na festivalech 

loutkových divadel po celém světě. 

Jarmark pětadvacítky 1. - 9. ročník 900 žáků 22. 11. 2021 

V předvánočním čase proběhl netradičně a velmi úspěšně Jarmark pětadvacítky na vnitřním hřišti areálu školy. Atmosféra 

doplněná zpěvem koled našich dětských sborů byla příjemným připomenutím adventního času. 

Beseda s policií 5. ročník 81 žáků 22., 24. 11. 2021 

Žáci 5. ročníků měli besedu na téma zábavní pyrotechnika. 

Dental Prevention 1. - 5. ročník 368 žáků 
2. - 3. 12. 2021, 8. 3. 

2022 

V rámci prevence péče o zuby proběhly atraktivní přednášky pro děti vedené studenty lékařské fakulty. Medici velmi 

hezky a poutavě předvedli dětem péči o chrup a dutinu ústní. 
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Pythagoriáda - okr. kolo 6., 8. ročník 4 žáci 7. 12. 2021 

Okresní kolo proběhlo v letošním roce polodistančním způsobem. Žáci splnili úkoly ve své škole a zadali své výsledky 

online. Zúčastnili se 3 žáci z 6. tříd a 1 žák z 8. A. Viktor Štípek ze 6. B se stal úspěšným řešitelem. Pochvalu si také 

zaslouží Dominik Vlček, Matěj Otásek i Daniel Nejezchleba, kteří se velice snažily v boji převážně s žáky gymnázií. 

Beseda na Úřadu práce 9. ročník 115 žáků listopad 2021 

Žáci 9.ročníků navštívili Úřad práce v Plzni, kde získali důležité informace týkající se volby povolání. 

Badmintonový turnaj "O pohár ředitele" 6. C, 7. C, 8. C, 9. C 40 žáků 6., 7. 12. 2021 

Školní badmintonový turnaj 

Vánoční Pevnost Boyard 4. - 5.r. 200 žáků 15.,16. 12. 2021 

Interaktivní dovednostní soutěž, která se odehrávala v prostorech školy. Žáci plnili zadané úkoly a pomoci získaných 

nápověd sestavili závěrečný úkol, který je dovedl k pokladu. 

Lyžařský kurz 6. C 6. C 23 žáků 10. - 14. 1. 2022 

Běžkařský kurz na Šumavě - Pancíři. Žáci se učili základům běžeckého lyžování. Za krásného počasí jsme zdolali přes 

60 km a naučili se na běžkách i sjíždět sjezdovky.  

Lyžařský kurz 8. C 8. C 21 žáků 10. - 14. 1. 2022 

Šumava - Špičák. Žáci cvičili sjezdové lyžování a zdokonalovali techniku carvového oblouku. 

Lyžařský kurz 3. ročník 3. ročník 44 žáků 10. - 14. 1. 2022 

Základní lyžařský kurz zaměřený na žáky z I. ročníku. Jízda v pluhu, snožný oblouk a pohyb na sjezdovce.  

Olympiáda z českého jazyka 9. ročník 12 žáků 31.1.2022 

Školní kolo OČJ proběhlo v pondělí 31.1.2022 a zúčastnilo se ho 12 vybraných žáků z 9. tříd. Nejlepších výsledků 

dosáhly a do okresního kola postupují Barbora Špicová a Tereza Berková. 

Matematická olympiáda - okresní kolo Z5 5.r. - výběr žáků 26. 1. 2020 9 žáků 

Okresní kolo proběhlo v letošním roce polodistančním způsobem. Žáci splnili úkoly ve své škole nebo online z domova v 

případě karantény a výsledky byli vyučující zadány do systému OSMO, kde po opravení žáci viděli své výsledky i 

opravené práce. Okresního kola se zúčastnilo 9 žáků z 5. tříd, 7 z nich byli úspěšnými řešiteli. Žáci 9. ročníků se v naší 

škole letos soutěže nezúčastnili. Mezi úspěšné řešitele z 5. ročníku patřili Eliška Suchá z 5. A, která obsadila výborné 1 - 

2. místo s plným počtem bodů. Dalšími úspěšnými řešiteli byli podle umístění Lukáš Holý, Andrea Kovandová, Adam 

Baštář, Jiří Kříž, Ema Pachová a Lucie Petríková. 

Školní kolo Ekonomické olympiády 9. ročníky 17. - 28. 1. 2022 52 žáků 

Účastnili jen žáci devátých ročníků z 9.B, 9.C a 9.D. Postoupili dva žáci do finálového kola, které se bude konat v květnu v 

Praze. Žáci se zabývali otázkami, které se týkají finanční gramotnosti. 

Lyžařský kurz 7.C 7.C 24. - 28. 1. 2022 19 žáků 

Kurz zaměřený na běžecké a sjezdové lyžování, který se konal na šumavském Špičáku, kde žáci zdokonalovali své 

schopnosti v těchto zmiňovaných disciplínách. 

Lyžařský kurz 4.tř. výběr 4. tříd 21. - 25. 2. 2022 36 žáků 

Kurz se konal na Špičáku v hotelu hotelu Stella. Dětí se zúčastnilo 36. Někteří už byli zdatnými lyžaři, někteří teprve 

začínali, ale všichnw děti na konci týdne byly pásovány na lyžaře, neboť sjely sjezdovku bez pádu. Děti si kurz užily a i 

počasí nám přálo. Těšíme se na příští rok až se zase sejdeme. 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2. stupeň 24. 2., 25. 2. 23 žáků 

V lednu proběhla konverzační soutěž, které se zúčastnilo 23žáků druhého stupně. V kategorii pro 6. - 7. ročníky zvítězila 

Magdalena Vakešová ze 7.D vítězem za 8. – 9. ročník se stal Filip Svoboda z 9. A. Do okresního kola na Masarykově 

gymnáziu postoupili oba vítězové školního kola. 

Školní kolo Biologické olympidy 2.stupeň 1. 3. 2022 35 žáků 

Vítězem olympiády v kategorii D byl O.Tůma z 7.C a v kategorii C R.Fairasl z 9.C.Žáci si prověřili dovednosti z 

přírodovědných předmětů. 

Muzeum loutek 4.A,C,D 17. 2. 2022 66 žáků 

Děti se seznámily s historií loutkářství v Plzni, zhlédly loutkovou pohádku, vyrobily si vlastní papírovou loutku a nakonec si 

vyzkoušely, jak se vodí různé druhy loutek. 

Centrum robotiky 4.A, 4. B, 13. 1. 2022 23 žáků 

Děti si vyzkoušely programování a ovládání robotů. Velmi si užily čas strávený s IT technologiemi. 

Muzeum loutek 2. C, 1. B 2. 2. 2022 46 žáků 

Děti se seznámily s historií loutkářství v Plzni, zhlédly loutkovou pohádku, vyrobily si vlastní papírovou loutku a nakonec s i 

vyzkoušely, jak se vodí různé druhy loutek.  
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Katedrála sv. Bartoloměje 4.A, C, 5.A září 2021 75 žáků 

Žáci se zúčastnili komentované prohlídky nově zrekonstruované katedrály. Dozvěděly se o její historii, prohlédly si její 

výzdobu a mohly se podívat i do prostor, které nejsou běžně přístupné, např. na kůr nebo do sakristie. 

Vánoční tvoření v Národopisném muzeu 4.C, D 16. 12. 2021 50 žáků 

Pod záštitou Národopisného muzea se konala v prostorách Muzea církevního umění vánoční tvořivá dílna. Děti si zde 

mohly vyrobit různé vánoční dekorace, vyzkoušet si výrobu svíček, linoryt, práci s vlnou a také se seznámily s řemesly 

našich předků. 

Školní kolo Dějepisné olympiády 8.B, 9.A, B, C, D 26.1. 2022 15 žáků 

Školní kolo Dějepisné olympiády proběhlo úspěšně a s pěknými výsledky postupují 2 žáci z 8. a 9. ročníku. Ladislav 

Neblecha z 8.B a Josef Sedlák z 9.A jako náhrada za Adélu Pacholíčkovou z 9.D, která se z časových důvodů okresního 

kola nezúčastní. 

Matematický klokan 2. - 9. ročník 18. 3. 2022 355 žáků 

I v letošním roce jsme se zúčastnili Matematického klokana. Nejvíce bodů v kategorii Cvrček (2. a 3. ročník) získal David 

Šefčík z 3. A (82 bodů z 90 možných). V kategorii Klokánek (4. a 5. ročník) získal nejvíce bodů Lukáš Holý z 5. D (105 

bodů ze 120 možných). Nejvíce bodů v kategorii Benjamín (6. a 7. ročník) získal Viktor Štípek ze 6. B (115 bodů ze 120 

možných). V nejstarší kategorii Kadet (8. a 9. ročník) získal nejvíce bodů Jiří Altman z 8. A (78 bodů ze 120).  

Okresní kolo Dějepisné olympiády 8.B, 9.A 22. 3. 2022 2 žáci 

Okresního kola, které probíhalo v prostorech SOÚ v Plzni-Skvrňanech, se za naší školu zúčastnili Ladislav Neblecha a 

Josef Sedlák. Navzdory velké účasti se oba žáci umístili v 1. třetině soutěžících. 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce 9.A, 9.D 29. 3. 2022      2 žáci 

V okresním kole OČJ reprezentovaly naši školu velmi úspěšně dvě žákyně devátého ročníku. Bára Špicová z 9.A se z 

celkového počtu 48 soutěžících umístila na úžasném 3. místě, což je obrovský úspěch. Terka Berková z 9.D obsadila 

krásné 17. místo,  

Vzhůru do oblak DEPO2015 2.C 7. 4. 2022 20 žáků 

Interaktivní výstava - seznámení s historií létání, tvoření modelů, člověk a létání, "létající" příroda 

Matematická olympiáda – okr. kolo Z6-8 6. - 8. ročník 12. 4. 2022 3 žáci 

Školního kola se zúčastnilo 7 žáků ze 6. B a 7. D. Do okresního kola postoupili 3 žáci. Viktor Štípek ze 6. B se umístil na 

výborném 3. místě. Pochvalu si také zaslouží Dominik Vlček (6. B) a Veronika Havlová (7. D), kteří se velice snažili v boji 

převážně s žáky gymnázií. 

Spáčka a vřeteno - Divadlo Alfa 2. ročník 19. 4. 2022 102 žáků 

Herci divadla Alfa opět předvedli vynikající výkon, děti odcházely nadšeny. Pěkné představení přizpůsobené dětskému  

věku. 

Basketbal 2. stupeň 25. 4. 2022 25 žáků 

Okresní kola v basketbalu odehráli letos pouze chlapecké kategorie. Žáci 8.-9. ročník skončili druzí, 6.-7. se umístili na 6. 

místě. Turnaje se konaly na 26. ZŠ. 

Štafetový pohár 3.-5. ročník 26. 4. 2022 16 žáků 

Tradiční atletická soutěž ve štafetách. Po výhře v obvodním kole jsme zamířili do H. Týna na krajské finále. To se konalo 

13.5.. I tam jsme předvedli naše nesporné kvality a s přehledem dominovali. Na republikové finále jsme však nemohli 

odcestovat, protože v tu dobu byli žáci ve škole v přírodě. 

Tři siláci na silnici - Divadlo Alfa 3. ročník 25. 4. 2022 95 žáků 

Žáci 3. ročníků se zúčastnili loutkového představení v divadle Alfa. Vystoupení bylo pro žáky zábavné, ale i poučené. 

Všem se představení líbilo a odcházeli z divadla nadšení. 

Kolíbá se velryba - Divadlo Alfa 1.B a 1.D 29. 4. 2022 42 žáků 

Dětem se představení moc líbilo a ocenily ho velikým potleskem. 

Velikonoční tvoření  - Plzeňské biskupství 5. A 30. 4. 2022 23 žáků 

Žáci se seznámili s podstatou nejdůležitějšího křesťanského svátku, seznámili se s netradičními zvyky a vyrobili si 

velikonoční výzdobu do třídy. 

Škola v přírodě Nečtiny 2.C + 2.D 25. - 29. 4.  44 žáků 

Žáci se seznámili na této interaktivní výstave s principy létání minulosti, současnosti ale také i budoucnosti. 

Škola v přírodě Železná Ruda 1.B + 1.D 9. - 13.5. 37 žáků 

Škola v přírodě probíhala v pěkném areálu hotelu Grádl. Žáci měli program s animátory. Hráli různé hry, třídy soutěžily 

mezi sebou. Během školy v přírodě žáci poznávali okolí Železné Rudy. 

Pohár rozhlasu 2. stupeň 12. a 13.5. 20 žáků 

Atletická soutěž ve víceboji. V celkovém součtu výkonů na jednotlivých disciplínách jsme skončili na 6. místě. 
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LVK - cyklo Konstantinovy Lázně 6.C 23. - 27. 5. 2022 23 žáků 

Po dvou letech jsme znovu nasedli na kola a rozjeli se užívat týden v sedle. Za 4 dny jsme ujeli bezmála 180 km. Děti 

hrály hry ve družstvech, střílely ze vzduchovky i poseděly u táboráku. Všichni jsme se vrátili domů plni dojmů a nových 

zážitků. 

Celostátní kolo Ekonomické olympiády 9. ročníky 30. 5. 2022 1 žák 

V prostorech Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně se konalo slavnostní finále Ekonomické 

olympiády. Naši školu reprezentoval Michal Hraběta z  9. D.    

LVK - cyklo Brdy - Věšín 8.C 30. 5. - 3. 6. 21 žáků 

Jarní sportovní soustředění, které se konalo v krásném areálu rekreačního střediska Věšín. Na kolech jsme objeli 

všechny významná místa v okolí, zahráli si spoustu her, stříleli ze vzduchovky a pořádali letní biatlon. 

Dvoudenní výlet do Lubence 3. D, 4. D, 5. A 2. - 3. 6.  63 žáků 

Žáci si osvojili pravidla chování v přírodě, vyzkoušeli si svojí samostatnost a soběstačnost, utužili kamarádské vztahy v 

třídních kolektivech, spolupracovali v rámci určené skupiny. 

LVK - cyklo Brdy - Věšín 7.C 6. - 10. 6. 26 žáků 

Jarní sportovní soustředění, které se konalo v krásném areálu rekreačního střediska Věšín. Na kolech jsme objeli 

všechny významná místa v okolí, zahráli si spoustu her, stříleli ze vzduchovky a pořádali letní biatlon. 

Festival Inovujeme Plzeň 9. B 3. 6. 2022 20 žáků 

Festival Inovujeme Plzeň probíhal v areálu SIT Port v Plzni, ukázal žákům atraktivní projekty budoucnosti a pokrok 

technologií. Žáci zde viděli technologie z oblasti umělé inteligence, řešení pro chytrá města, průmyslové inovace od 

regionálních firem a výzkum z univerzitního prostředí.  

Geografická exkurze do Prahy 6. C 9. 6. 2022 23 žáků 

Žáci se na exkurzi připravovali už ve škole, hledali informace o Praze a doplňovali pracovní listy. Exkurze byla zaměřena 

na literární výchovu a historii českých zemí. Informace žáci zapisovali i během exkurze, navštívili místa, která jsou 

spojena se jmény: J. Neruda, A. Jirásek, Karel IV. Hodnocení správných odpovědí proběhlo v hodině českého jazyka.  

Junior NBA - basketbal 1. stupeň 7. 6. 2022 15 žáků 

Celorepubliková soutěž v basketbalu, kde školy hrají za týmy NBA. Základní kole se hrálo v Sokolově a naši žáci obsadili 

postupové 2. místo.  

Se školou na golf - republikové finále 4.-5. roč. 13. - 14. 6. 4 žáci 

Golfová soutěž dvojic v texas scrable. Tentokrát ve Svratce. 

Sportovní kurz rafty feraty Alpy 2. stupeň 13. - 18. 6. 23. žáků 

Výběrový kurz zaměřený na outdoorové aktivity v rakouském Lienzu. 

Vodácké kurzy Berounka 2. stupeň 20. - 23. 6.  6.,7.,8.,9. C 

Jednodenní vodácké plavby na Berouce, kde se žáci naučí ovládat kanoi. 

Florbal I. stupeň - krajské kolo 4.-5. ročník 20. 6. 2022 12 žáků 

Krajské finále florbalové soutěže ASŠK. 1. místo 

Život kolem nás 6. a 9. ročník 10. 6. 2022 150 žáků 

Prezentační soutěž 9. ročníků proběhla v pátek v koncertním sále. Porotu tvořili žáci 6. ročníků. Hodnotila se kvalita 

prezentace, prezentování i výběr tématu. Oceněni byli všichni soutěžící.  

Zoologická a botanická zahrada Plzeň 1. B, 1. D 27. 6. 2022 43 žáků 

Seznámení s cizokrajnými zvířaty, komentovaná prohlídka zahrady s průvodcem. 

Dětské centrum TYJÁTR 1. B, 1. D 29. 6. 2022 43 žáků 

Aktivní zábava v 5ti patrovém hřišti, kde je množství překážek, skluzavek, opičích lávek a průlezů, chodeb labyrintu, 

průhledných tubusů, nakloněných ploch, střílecích děl s míčky, lezeckých stěn, kostek, skákacích míčů. Děti zde rozvíjí 

své pohybové schopnosti. 

TepFactor 7.C 28. 6. 2022 24 žáků 

Zábavné únikové hry zaměřené na kooperaci a logické myšlení. 

Zoologická a botanická zahrada Plzeň 7.D, 6. B 27.  6. 2022 40 žáků 

Seznámení s cizokrajnými zvířaty a rostlinami, prohlídka zahrady. 

Praha - Královská cesta 7.D 28. 6. 2022 30 žáků 

Prohlídka Prahy po historické trase Královská cesta z Hradčan k Prašné bráně. 

Klatovy 6.E 28. 6. 2022 21 žáků 

Prohlídka historického centra, návštěva katakomb a Pavilonu skla PASK 

Radyně 5. B, D 21. 6. 2022 37 žáků 

Pěší výlet na Radyni, návštěva Radyně. 
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Škola v přírodě Lučkovice 4. A, D; 5. B, D 23. 5. - 27. 5. 83 žáků 

Škola v přírodě probíhala v pěkném areálu v Lučkovicích. Žáci měli program s animátory ve stylu Piráti z Karibiku. Hráli 

různé hry, třídy soutěžily mezi sebou. 

Sigmondova stezka 4.A, 4.C 23. 6. 2022 30 žáků 

Děti se vydaly lesem po naučné stezce a poznávaly okolní přírodu. 

Ekohraní 2. - 5. ročník + 9. D 20. - 22. 6. 400 žáků 

Žáci 9. D si pro své mladší spolužáky připravili stanoviště s úkoly zaměřenými na přírody, její ochranu a ekologii. Děti 

třídily odpad, běhaly po stopách zvířat a používaly smysly, které obvykle upozaďujeme. 

Praha - centrum, nábřeží Vltavy, 

Vyšehrad, expozice Svět medúz 
9. B 28. 6. 2022 25 žáků 

Prohlídka centra Prahy, procházka po nábřeží Vltavy na Vyšehrad, návštěva expozice Světa medúz na Pankráci. 

Zoologická a botanická zahrada Plzeň 2.C 14. 6. 2022 25 žáků 

Žáci se seznámili se zvířaty žijícími u nás i na ostatních kontinentech.  

Selský dvůr u Matoušů, Bolevecká náves 2.C 23. 6. 2022 24 žáků 

Žáci byli v rámci programu U Matoušů na dvorečku seznámeni s životem na statku, vyzkoušeli si mlácení obilí, praní 

prádla v neckách, vozili obilí na trakaři. Prohlédli jsme si stavení i sad, podívali se, jaké rostliny se dřívě běžně pěstova ly 

a řekli si o zvířatech, která se na statku chovala. 

Mariánské Lázně 7. B 27.6.2022 17 žáků 

Žáci ze 7. B si v Mariánských Lázních prohlédli miniatury v parku Boheminium a navštívili přírodní park u Prelátova 

pramene. 

Mariánské Lázně 7. A 27.6.2022 18 žáků 

Žáci si prohlédli lázeňskou kolonádu, poslechli Zpívající fontánu, navštívili park Boheminium s miniaturami významných 

staveb ČR a přírodní park u Prelátova pramene. 

Exkurze do Prahy 9.D 21 15.6.2022 

Žáci navštívili areál Pražského hradu, kde si prohlédli Vladislavský sál, Zlatou uličku, Svatovítský chrám a poté Muzeum 

české hudby. Prošli se přes Kampu, Karlův most, Staroměstské náměstí a Václavské náměstí. Odvezli si spoustu zážitků 

a seznámili se s historickými a literárními zajímavostmi Prahy. 

Zoologická a botanická zahrada Plzeň 4.D 1. 6. 2022 22 žáků 

Seznámení s ekosystémem řeka komentovaná prohlídka s průvodcem. 

 

Akce školní družiny a klubu jsou i s fotogaleriemi z nich na webu školy. 

 

 

 

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 

 

V červnu 2022 navštívila naši školu skupina pedagogů z dvojjazyčné základní školy 

z Lendavy ve Slovinsku. Proběhla prohlídka školy a krátké hospitace ve výuce na 1. a 

2. stupni naší ZŠ i ve školní družině. S pedagogy přijely také děti, které se účastnily 

mezinárodního badmintonového turnaje, ten měl zázemí v našich tělocvičnách a dalších 

prostorech školy. 

 

 

 

 

 

 

https://zs25.plzen.eu/skolni-druzina-a-klub/skolni-druzina/skolni-druzina-2.aspx
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6.5 Zapojení do projektů 

 

Společné vzdělávání s využitím ICT a sdílením zkušeností  

(Joint education using ICT and sharing experiences) 

Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 

Celková částka: 1 579 880,00 Kč 

Školní speciální pedagog 0,9 úvazku - diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků, 

pomoc při vytváření a zlepšování podmínek pro úspěšnou integraci žáků se SVP, spolupráce 

při tvorbě plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP  

Školní kariérový poradce 0,1 úvazku - personální podpora žákům školy při hledání budoucího 

zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření 

a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání, měsíčně realizace dvou 

individuálních setkání s žáky  

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 32 hodin/32 týdnů 

Realizovaný projektový den – 4x 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

 

DIGI Plzeň 

Naše škola se zapojila společně s dalšími pěti základními školami v Plzni do projektu DIGI 

Plzeň. Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021 

Klíčové aktivity: Šíření příkladů dobré praxe škol: Propagace inovativních metod výuky 

formou společných setkání, Individuální podpora pedagogům zapojených škol (stínování 

a mentorství) Z naší školy se do projektu zapojili: Mgr. Michaela Paulová (1. stupeň ZŠ), 

Mgr. Zdeněk Šuster (přírodní vědy) a Mgr. Marek Hupač (informatika).  

Proběhlo 8 hodin stínování na Masarykově ZŠ v Plzni, 12 hodin vedení výuky s mentorem na 

naší škole a v 2. roce projektu každý z pedagogů vytvořil 6 vzorových hodin - metodických 

materiálů. Každá ze zapojených škol obdržela 1 interaktivní panel s pojezdem, 15 tabletů 

s obalem, 13 robotických stavebnic (+ 10 rozšiřujících sad), 6 robotů pro 1. stupeň a 10 

robotů pro 1. a 2. stupeň ZŠ. 

 

Doučování žáků škol 

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

V roce 2022 bylo zapojeno 25 pedagogů, kteří od ledna pravidelně doučovali přibližně stovku 

žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky 

během pandemie covid-19. 

 

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji 

Naše škola je jednou z partnerských základních škol Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 a 

v rámci jejich projektu zajišťujeme vedení kroužků přípravy na přijímací zkoušky 

z matematiky a českého jazyka a účast žáků na projektových dnech gymnázia. 
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6.6 Výchovné poradenství 

 

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 

 

Výchovné poradenství bylo na 25. ZŠ realizované formou poradenských služeb (viz Plán 

výchovného poradenství na 25. ZŠ), na kterých se podílí všichni pedagogičtí zaměstnanci, 

především pak výchovný poradce. 

Výchovný poradce (VP): 

a) věnoval zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro pokračování 

žáků v dalším studiu, 

b) koordinoval informační činnost třídních učitelů a poskytoval jim a ostatním učitelům 

metodickou pomoc při: 

➢ práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

➢ práci se žáky nadanými a talentovými, 

➢ práci se žáky, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální 

nebo hmotnou pomoc,  

➢ dlouhodobém systematickém sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření 

podmínek pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání ve 

škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, popřípadě při překonávání 

rušivých vlivů, které do tohoto procesu zasahují, 

c) informoval rodiče žáků (webové stránky školy, aktivy, atd.), popřípadě jiné zákonné 

zástupce, žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití 

jejich odborných služeb a o odborných otázkách důležitých pro zdravý psychický a sociální 

vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a 

poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch, pro informace o volbě povolání, atd. 

d) žákům a rodičům, kteří o tuto službu projevili zájem, poskytl individuální porady při řešení 

výchovných a výukových problémů. 

Výchovný poradce plnil svoji činnost v těchto oblastech: 

1. Příprava a plánování vlastní činnosti (plán výchovného poradenství, plán VP).  

2. Spolupráce při sestavování Minimálního preventivního programu školy.  

3. Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce a internetových stránek školy. 

4. Práce s integrovanými žáky, včetně žáků talentových a mimořádně nadaných.  

5. Spolupráce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky, konzultace s učiteli.  

6. Spolupráce s rodiči.  

7. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, s Úřadem práce, s Městskou policií a 

dalšími institucemi.  

8. Poradenství žákům a rodičům při pokračování ve studiu. 

9. Další vzdělávání výchovného poradce. 

10. Podíl na řešení prospěchových a kázeňských problémů žáků. 

11. Spolupráce se speciálním pedagogem ve škole. 

   

Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ke konci školního roku bylo na škole poskytováno vzdělávání s podpůrnými opatřeními  

1. stupně 28 žákům, vzdělávání s podpůrnými opatřeními 2. stupně 574 žákům, vzdělávání 

s podpůrnými opatřeními 3. stupně 15 žákům, vzdělávání s podpůrnými opatřeními 4. stupně 

0 žákům. Všichni žáci jsou vzděláváni podle na základě doporučení pedagogicko-

psychologických poraden či SPC a na žádost zákonného zástupce, popř. uvážení školy (1. 

stupeň podpůrných opatření).  Pro každého žáka je zpracován individuální vzdělávací plán 

(IVP) za spolupráce příslušné pedagogicko-psychologické poradny, třídního učitele a 
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vyučujících dotyčných předmětů, popř. Plán podpory či plán Způsob zavedení a poskytování 

podpůrného opatření ve výuce. Plány jsou vyhodnocovány na konci školního roku. 

Spolupráce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

konzultace s učiteli 

Během školního roku VP spolupracoval s učiteli žáků s poruchami učení, chování atd. Pomoc 

výchovného poradce spočívala v poradách a diskusích nad hodnocením prospěchu či 

zhoršeného prospěchu jednotlivců, tvorbě PlPP, IVP a v hledání možností individuální 

pomoci. Výchovný poradce dále konzultoval s vedením školy, s třídními učiteli a s dalšími 

učiteli problémy, které souvisely s prospěchem a chováním žáků, popř. další záležitosti, které 

se týkají výchovného poradenství (absence žáků, vztahy ve třídě atd.). 

 

Volba povolání 

Žáci i rodiče byli průběžně informováni o možnostech studia na středních školách (volba 

školy, přihlášky, zápisové lístky, přijímací řízení, pomoc při odvolání atd.) – internetové 

stránky naší školy, nástěnka k volbě povolání, třídní schůzky, individuální konzultace pro 

žáky i rodiče, doporučení dalších institucí – ÚP, PPP, SŠ, atd. 

 

Posviť si na budoucnost 

Výběr žáků 9. ročníku se zúčastnil dne 5. 11. 2021 akce pořádané v plzeňském Depu, kde se 

mohli dozvědět vše důležité k volbě povolání. Byli zde zástupci 27 středních škol, kteří 

prezentovali svoji školu. 

Volba povolání – besedy se zástupcem SŠ sportovní Plzeň - 9. A, 9. C, listopad 

 

Výsledky přijímacího řízení na SŠ 

 

Z 9. ročníku vyšlo celkem 117 žáků, 116 jich bylo přijato na následující typy vzdělání: 

1.) Střední vzdělání s maturitní zkouškou – 105 žáků: 

  M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou – 79 žáků  

  K - čtyřletá gymnázia – 14 žáků 

  L - úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou – 11 žáků     

  N - vzdělání v konzervatoři – 1 žák                                  

2.) Střední vzdělání s výučním listem – 9 žáků (H) + 2 žáků (E - obory kategorie ,,E" 

jsou určeny hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním 

znevýhodněním) 

3.) 1 žák ukončil vzdělání zatím základní školou (zdravotní důvody). 

Z 5. ročníku bylo přijato 12 žáků (z 29) na osmiletá gymnázia. 

Ze 7. ročníku byli přijati 8 žáků (ze 16) na šestileté gymnázium. 

 

 

Řešení výchovných problémů 

 

Výchovné problémy byly řešeny na jednáních s žáky či s rodiči žáků. Během školního roku se 

konaly výchovné komise – celkem 12. Spolupracovali jsme s odborníky PPP, SVP, sociálními 

pracovníky atd. Nebylo nutno řešit závažnější problémy se šikanou, požíváním návykových 

látek, rasismem atd. 

                                                               Zpracoval výchovný poradce Mgr. Albert Voska. 
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6.6.2 Spolupráce s PPP 

 

Ve spolupráci s PPP v Plzni docházelo: 

• k tvorbě IVP pro žáky se SVP, 

• 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. 

  

Vzhledem k epidemiologické situaci a distanční výuce, která probíhala většinu školního roku, 

se některé akce neuskutečnily (s Městskou policií Plzeň neprobíhala spolupráce 

v organizování besed pro žáky, ve spolupráci s ÚP nebyly zorganizovány besedy pro žáky 9. 

ročníků). 

S dalšími institucemi probíhala spolupráce podle potřeby (OSPOD, Policie ČR, atd.). 

 

 

 

6.7 Účast v soutěžích 

 

Sportovní soutěže 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní      

republiková Golf 1.st. 4 x   

regionální Florbal II.st Hoši 12 x   

regionální Florbal I.st Hoši 10 x   

regionální Štafetový pohár 16 x   

regionální Vybíjená 14  x  

okresní Štafetový pohár 16 x   

okresní Florbal I.st Hoši 10 x   

okresní Florbal II.st Hoši 12 x   

okresní Vybíjená 14 x   

okresní Přespolní běh H/D 12 x x  

 
Ostatní soutěže a olympiády 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní      

republiková Ekonomická olympiáda 2    

regionální Logická olympiáda 2    



 24 

okresní Olympiáda v ČJ 2   x 

okresní Matematická olympiáda - Z5 9 x   

okresní Matematická olympiáda – Z6 2   x 

okresní Matematická olympiáda – Z7 1    

okresní Dějepisná olympiáda 2    

okresní Pythagoriáda 4    

okresní Konverzační soutěž v AJ 2    

    
7 Údaje o zapojení školy do: 

a) rozvojových programů 

Naše škola se ve školním roce 2021/2022 nezapojila do rozvojových programů. 

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) 

      Naše škola se ve školním roce 2021/2022 nezapojila do mezinárodních projektů. 

 

8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Granty OŠMT a odboru kultury MMP: 

Realizace v roce 2021: 

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání: 22 tis. Kč 

Podpora tělovýchovných aktivit: 23 tis. Kč 

Podpora aktivit k technickému vzdělávání: 31 tis. Kč  

Schválené granty do konce roku 2022: 

Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy: 7 tis. Kč 

Podpora tělovýchovných aktivit: 23 tis. Kč 

Podpora aktivit k technickému vzdělávání: 36 tis. Kč 

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání: 23 tis. Kč 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2021/2022 

 

V tomto školním roce proběhlo na naší škole Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 

PISA v 5. a v 9. třídách. 

 

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

  

Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se škola v tomto období nezapojila. 

 

11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Na 25. ZŠ Plzeň nepůsobí žádná odborová organizace. 

Každoročně je školou pořádán pro rodiče a žáky 9. tříd mimořádný aktiv věnovaný 

informacím k volbě povolání a k přijímacímu řízení na SŠ. Této akce se účastní i řada 

zástupců středních škol z Plzně a okolí. V tomto školním roce se akce neuskutečnila z důvodu 

uzavření škol. 

 

 

 

25. 8. 2022      Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy 
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Příloha č. 1 

 

Hospodaření školy za kalendářní rok 2021 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2021         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 81 / 73,3485 27 / 26,0926 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

 

44 931 Kč 

 

25 792 Kč 

 
 

2  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice 

Přístavba cvičebního sálu  

 

2 000 

Příspěvek zřizovatele na provoz 8 558 

Státní rozpočet – příspěvek na přímé vzdělávání 66 094 

Vlastní tržby a výnosy: 

 

Výnosy – školné ŠD 

Výnosy – zájmová činnost 

Výnosy – stravné ŠJ 

Výnosy z pronájmu 

Čerpání fondů 

Ostatní výnosy z činnosti 

6 257  

 

499 

359 

2 997 

749 

783 

870 

Finanční prostředky z dotací a grantů: 

 

SmP – grant Podpora technického vzdělávání dětí a mládeže 

SmP – grant Podpora tělovýchovných aktivit dětí a mládeže 

SmP – grant Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

EU-UZ33063: Šablony II./Společné vzdělávání s využitím ICT 

(období 1-8/2021, ukončeno 8/2021) 

EU-UZ33063: Šablony III./Společné vzdělávání s využitím ICT 

(období 9-12/2021, ukončení 30.6.2023) 

836  

 

31 

23 

22 

 

522 

 

238 

 

Příjmy celkem 

 

81 745 

Náklady celkem 81 619 

Hospodářský výsledek 126 

 

 

 

 

 


