
Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň, zapsaný spolek – členská schůze 23. 5. 2022 – zápis 

1) Pozvánka na tradiční akce v posledních měsících školního roku: 

Jarní koncert – proběhl 16. 5. 2022 – sbory Zpěváčci, Rolničky a 2. stupeň 

Klec bez mříží – představení (15+) divadelního souboru Ratata Verita (naši bývalí žáci, kteří se stále scházejí) 

                          - úterý 24. 5. 2022 od 19:00 hodin v koncertním sále školy 

Vystoupení a vernisáž prací prvňáčků – na hřišti 8. června od 15,30 

Klíčov – představení divadelního souboru Jahůdky; hra na motivy původního seriálu Lock and Key 

            - pátek 10. 6. 2022 od 16:00 hodin v koncertním sále školy 

Pohádkové odpoledne – vystoupení ostatních divadelních a dramatických souborů  

                                            (Dividlo, Dramaťáček, Propadlo, Oponka 

                                         - pondělí 13. 6. 2022 (Oponka – O veliké řepě, maňáskové divadlo) 

 

2) Plán prací o prázdninách: 

Dokončení přístavby nového cvičebního sálku (8 mil.), který bude využit při hodinách tělesné výchovy a 

zájmovými kroužky (taneční, jóga, aerobik apod.).  

Schválené dopravní řešení u naší základní školy v ulici U Školky (posunutí chodníku směrem k budově asi 

o dva metry, posunutí „zálivu“ K+R, mezi stávajícími stromy podél vozovky budou parkovací místa – průjezdná ze 

„zálivu“.) Zároveň máme jako škola požadavek na zrušení záhonu s růžemi na výsadbu několika stromů 

k vytvoření stínu v předškolí a s umístěním laviček.  

Další řešení dopravní situace v širším okolí školy je připravováno Správou veřejného statku města Plzně ve 

spolupráci s Plzeňskými dopravními podniky a se školami a bude obsaženo v dokumentu General veřejné 

dopravy v Plzni. Proběhlo několik veřejných diskusí, ze kterých vzešlo několik návrhů na zmírnění dopravních 

kolizí před školami: zavedení tzv. „školní ulice“ bez průjezdu aut v určitou dobu, apelovat na rodiče, aby nevozili 

své děti do školy autem, ale posílali je MHD nebo pěšky, na kole nebo koloběžce. 

Rekonstrukce kabinetu přírodopisu, který bude dále sloužit i jako kabinet informačních technologií (uložení  a 

dobíjení tabletů, robotických stavebnic apod.) – lino, malování, světla a nový nábytek. 

Výměna osvětlení, výměna lina a kompletní malování v pěti učebnách, v dalších budou jen opravy.  

Menší opravy podlahy v kuchyni a v jídelně, nákup lavic a židlí do tří učeben (výměna za již nevyhovující).  

V plánu (podle finančních prostředků) je i rekonstrukce malé počítačové učebny a postupné malování všech 

chodeb na 1. i 2. stupni. 

 

3) Školní poradenské pracoviště na 25. ZŠ – připomenutí rodičům možnosti využití podpory – kontakty na webu 

školy, domlouvat individuální schůzky 

- výchovný poradce a preventista Mgr. Albert Voska  

(výchovné problémy žáků, spolupráce s PPP, kariérové poradenství) 

- speciální pedagožka Mgr. Eliška Pilíková (výukové obtíže žáků, spolupráce s logopedkou a logopedickou 

asistentkou přímo ve škole, spolupráce s PPP) 

 

4) Organizace školního roku 2022/2023: 

- 36 tříd, z toho čtyři 1. třídy a čtyři 6. třídy 

- volné kapacity tříd budou navyšovány ukrajinskými dětmi – spolupráce všech plzeňských škol, rozmístění podle 

místa bydliště, zápisy ukrajinských žáků 27. a 28. června 2022 

- přechodně navýšena kapacita školy z 940 na 960 žáků celkem 

- zahájení školního roku je ve čtvrtek 1. září 2022, podzimní prázdniny ve středu 26. 10. a ve čtvrtek 27. 10. 2022, 

jarní prázdniny 13. – 19. 2. 2023. 

 

5) Diskuse k dopravní situaci před školou, návrh na doplnění dalších opatření proti najíždění aut na chodník  

 

 

V Plzni dne 23. 5. 2022 


