
Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň, zapsaný spolek – členská schůze 8. 11. 2021 – zápis 

1) Přivítání a připomenutí základních informací o spolku 

 – předseda spolku Tomáš Bém (dcera v 7.D), místopředsedkyně spolku Vendula Baštářová (syn v 5.B),  

zástupci ve školské radě Tomáš Bém a Zbyněk Holý (2 děti, 7.A a 5.B) 

- Členský příspěvek 200,-Kč – využití na odměny žákům za školní soutěže, reprezentaci školy nebo veřejná 

vystoupení, pronájem na bruslení, dárky na Mikuláše a Vánoce, odměny na školy v přírodě a lyžařské kurzy. 

 

2) Byly zrušené některé celoškolní akce z důvodu zhoršené epidemiologické situace, lyžařské kurzy jsou 

naplánované, 22. 11. se bude konat Jarmark pětadvacítky na školním hřišti od 13:00 do 16:00, Slavnost Slabikáře 

proběhne pouze pro žáky 16. a 18. 11. v dopoledních hodinách (video). 

 

3) Byl schválen projekt a během listopadu začne přístavba cvičebního sálu (6 mil.). 

 

4) Vánoční fotografování žáků 1. stupně, nový fotograf 

 

5) Informace k nařizování karantény KHS 

Rodiče informují školu o pozitivním PCR testu dítěte, škola trasuje a je povinná poslat KHS informace, na základě 

kterých pak nařizuje karanténu neočkovaným žákům, kteří přišli do kontaktu v posledních dvou dnech 

s pozitivním spolužákem. Rychlou komunikací se karanténa třídám zbytečně neprodlužuje. Během karantény 

mají žáci nárok na oběd, musí si ho znovu přihlásit, protože jinak jsou automaticky odhlašovány. Pokud je 

v karanténě celá třída, začne od dalšího dne probíhat distanční výuka dle pokynů vyučujících (online přes MS 

Teams + zadávané úkoly + email + Škola OnLine). Je nutná kontrola přihlašovacích údajů, vyzkoušení přihlášení, 

popřípadě domluva s TU. 

 

6) Školní rok 2021/2022: 37 tříd (naše maximum), asi 907 žáků  

 

7) Diskuse k provozu v okolí školy a parkování (situace se řeší na MO Plzeň 2 i s Městskou policií Plzeň, plánovaná 

dopravní omezení). 

Diskuse k obědům ve školní jídelně – pouze jedno jídlo, bez výběru – důvodem jsou opatření MŠMT a MZd, která 

neumožňují samoobsluhu, výdej jednoho jídla s dalšími potřebami zabere celý výdejní prostor. 

 

 

 

V Plzni dne 9. 11. 2021 


