
Vážení rodiče, 
přinášíme Vám druhé číslo našeho školního 
zpravodaje, ve kterém Vám představíme 
aktuální dění ve škole, ohlédneme se za 
uspořádanými akcemi a zmíníme, co nás ještě 
čeká. Nechybí samozřejmě ani fotografie. 
 
Nejprve bych se rád zmínil o průběhu a 
výsledcích přijímacího řízení. Do mateřské školy 
bylo podáno celkem 16 žádostí o přijetí, zatím 
jsme mohli přijmout 12 dětí. Vzhledem k tomu, 
že stále ještě není ukončeno rozhodování o 
udělení odkladu povinné školní docházky a 
nemáme k dispozici údaje o tom, které děti 
nastoupí do ZŠ a které zůstanou po odkladu v 
MŠ, museli jsme u 4 zájemců o školku (z nichž 
3 nemají trvalé bydliště v obci) vydat 
rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že se situace 
změní, budeme přijímat další zájemce ve 
stanoveném pořadí podle vydaných kritérií. 
Potřebné informace bychom měli mít začátkem 
měsíce května. 
 
Zápisu do základní školy s zúčastnilo 18 dětí. Z 
tohoto počtu byly 3 přijaty i na jinou školu, 
které daly nakonec přednost. U pěti požádali 
jejich zákonní zástupci o odklad a čekáme na 
dodání všech podkladů nutných pro vydání 
rozhodnutí. Aktuálně je tedy přijato do 1. 
ročníku 10 dětí. 
 
Z naší základní školy (5. ročníku), si 3 žákyně 
podaly přihlášku na víceleté gymnázium. 
Přejeme jim, ale i všem ostatním žákům, kteří 
přecházejí na plně organizované školy, aby se 
jim i nadále dařilo a navazování nových 
kontaktů pro ně bylo bezproblémové. 

 
Do poskytování vzdělávání v mateřské a 
základní škole významnou měrou zasahuje 
plavecká výuka, která je v naší základní škole 
začleněna do školního vzdělávacího programu v 
rámci tělesné výchovy ve všech ročnících a je 
tedy povinná. Patříme mezi několik málo škol, 
které poskytují plaveckou výuku takto 
dlouhodobě a systematicky a jsme rádi, že je 
velký zájem o předplaveckou výuku i v 
mateřské škole. Budeme se snažit tento trend 
udržet i v příštích letech, ale vše záleží také na 
kapacitě a možnostech plavecké školy, 
finančních možnostech naší organizace a v 
neposlední řadě i na zájmu a podpoře od Vás, 
od rodičů. 
 
Žáci 3. – 5. ročníku se již těší na plánovaný 
pětidenní pobyt, tentokrát v novém SEV Horská 
Kvilda, který je nejen příjemným zpestřením 
školního života, ale umožňuje nám do výuky 
začlenit environmentální výchovu a v rámci 
osobnostní a sociální výchovy utvářet sociální 
i personální kompetence dané RVP ZV. 
 
Podle vyjádření starosty obce P. Ševčíka se 
pokračuje v přípravách na výstavbu sportovně 
kulturního centra v prostoru obecního hřiště. 
Na přelomu dubna a května by mělo být jasné, 
zda bude mít obec k dispozici potřebnou 
dotaci. Pokud se dotaci nepodaří získat, bude 
záležet především na zastupitelstvu, jestli 
schválí čerpání úvěru v potřebné výši. Pokud 
vše proběhne jak má, mohla by obec zahájit 
výstavbu již letos na podzim. 
 
Mgr. Jan Švec, ředitel školy 
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26. 4. 
30. 4. 
30. 4. 

6. 5. 
7. 5. 

9. – 13. 5. 
12. 5. 
13. 5. 
20. 5. 
30. 5. 

2. 6. 
4. 6. 
9. 6. 
9. 6. 

11. 6. 
13. – 17. 6. 

25. 6. 
30. 6. 

11. 7. – 21. 8. 
6. 8. 
1. 9. 
3. 9. 

Výchovný koncert ZUŠ Velešín, ZŠ + předškoláci 
Ukončení sběru léčivek 
Pálení Čarodějnic 
Vystoupení dětí ke Dni matek 
Jarní Dětský Pétanque Open 2016 
Vícedenní vzdělávací pobyt žáků ZŠ v IS Horská Kvilda (3., 4. a 5. ročník) 
Motýlí tajemství (1. a 2. ročník) 
Výlet do Pohádkové kovárny (1. a 2. ročník) 
Loupežník Barabán (MŠ) 
Ukončení činnosti školních zájmových útvarů 
Okresní atletická olympiáda v Kaplici 
Rafťáci 2016 – vodácký výlet po Vltavě 
Výlet MŠ – Selibov 
Třídní schůzky ZŠ 
Triatlon Dolní Třebonín 2016 
Termín pro podání zápisových lístků do ŠD 
Rozloučení se školou  
Předání vysvědčení ZŠ 
Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 
Volejbal Třebonín Open 2016 
Slavnostní zahájení nového školního roku 2016 / 2017 
Dětský cyklovýlet po okolí Třebonína 

Co nás v nejbližší době čeká? Přehled školních a obecních akcí. 
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Mateřská škola 

Již potřetí jsme se zúčastnili dopravní soutěž v Hopsáriu. Soutěžila dvě družstva ve třech 
disciplínách. Jako první jsme jezdili na dopravním hřišti a řídili se pravidly silničního provozu. Poté 
jsme jezdili na tříkolkách jízdu zručnosti, kde jsme měli za úkol jet po vyznačené trase a jako 
poslední disciplína byla poznávání dopravních značek. 
Ve volných chvílích jsme mohli dovádět na trampolínách a prolézací věži. Vše jsme úspěšně 
zvládli a i přesto, že jsme nevyhráli hlavní ceny, tak jsme si den báječně užili. Každý z nás obdržel 
malou odměnu za snahu a účast na dopravní soutěži. MŠ Dolní Třebonín se umístila z celkového 
počtu 26. družstev na 18. a 24. místě. 

Jaro je tady a my se už moc těšíme na 
dopolední i odpolední hraní na naší zahradě 
za školkou. Zima nám tam zanechala nějaký 
nepořádek, tak jsme se rozhodli, že 
pomůžeme s úklidem. Při práci jsme se 
pořádně zapotili. 
Je duben a začali jsme plavat. Na plavání 
jezdíme téměř všichni. Nikdo z nás nepláče a 
ani se nebojí. 



Základní škola 

V Dolním Třeboníně 
21.4.2016 

 
 

V naší první třídě se děje každý den něco nového.  Sotva jsme se vrátili z vánočních prázdnin, 
začalo pro nás psaní písmenek a tužku všichni vyměnili za pera, které nám přinesl školní Ježíšek. 
Zpočátku nám to šlo ztuha, ale postupně se vše zlepšovalo a teď už kromě písmenek píšeme s 
chutí i slova a první věty. Ve čtení jsme už šikulky a tak mnozí z nás již přečetli první knihu, kterou 
přinesli všem ukázat.  
V hodinách Prvouky si povídáme o jaru, poznáváme jarní květiny a svátky jara. Dokonce jsme se 
snažili i o výrobu květin a velikonočních dekorací a jednoduše si obarvili vajíčka anebo z výdumků 
vytvořili různé postavičky. 

Několik hodin pracovních 
činností strávili žáci 1.,2.,3. a 4. 
třídy výrobou dekorace na 
velikonoční stůl. První hodinu 
měli za úkol přinést si keramický 
květináč, který jsme s prvňáky a 
druháky pomalovali akrylovými 
barvami a se třeťáky a čtvrťáky 
ozdobili technikou decoupage. 
Další hodinu jsme si povídali o 
rozdílu mezi sázením a setím a 
vyzkoušeli jsme si do 
ozdobeného květináče zasetí 
obilí. Všem do příští hodiny pod 
jejich pečlivým dohledem 
krásně vyrostlo, takže jsme je 
mohli ozdobit vlastnoručně 
vyrobenými zápichy. Potom si 
osení odnesli žáci domů a 
použili ho na velikonoční 
výzdobu. 

Březen byl ve znamení "Měsíce knihy". Všechny třídy společ-
ně navštívily představení Malého divadla v Č. Budějovicích 
"Radovanovy radovánky" podle stejnojmenné knihy Zdeňka 
Svěráka. Divadlo se nám velice líbilo, a tak jsme si ve ŠD z 
této knihy četli další Radovanovy příhody nebo ve třídách 
poslouchali audionahrávky. V rámci výtvarné výchovy ve 
třídách a zájmové činnosti ve ŠD všichni kreslili ilustrace. Ve 
ŠD jsme zorganizovali společnou akci "Páťáci čtou 
prvňáčkům". Všichni si to moc užili a tímto se přidáváme ke 
gratulaci panu Zdeňku Svěrákovi k jeho 80. životnímu výročí. 

K zamyšlení… 
Ve výtvarné výchově jsme se žáky druhého a 
čtvrtého ročníku malovali naši nejoblíbenější věc. 
Výsledky ukazují na to, k čemu směřují zájmy 
dnešních dětí. Na prvním místě se umístily plyšové 
a plastové hračky, které převládaly u žáků druhé 
třídy, v počtu 10 obrázků. Druhé místo obsadily 
„hračky“ elektronické (5 obrázků), konkrétně 3x 
mobil, jednou X-box a jednou mluvící zvířátko. 
Pouze 1x se objevila hračka dřevěná, společenská 
hra a sportovní náčiní! 


