
nepřevzít, pokud jeví známky akutního či infekčního
onemocnění, aby ochránily zdraví ostatních dětí i zdraví
své, nebo jej provozně vyčlenit z kolektivu a zajistit
dohled dalšího pracovníka školy do příchodu rodičů,
což samo o sobě je v tak malém provozu nereálné.
Je naprosto nepřijatelné, aby rodiče dávali dětem do
školky léky bez vědomí učitelek a ani věty typu: „Víš že
jsi nemocný, tak neběhej, pij teplý čaj a hodně smrkej,“
do školky prostě nepatří. Plně chápu, že je někdy
obtížné zůstat s dítětem doma a dohlédnout na jeho
doléčení a poskytnout mu dostatečnou rekonvales-
cenci, ovšem školka tuto povinnost rodičů nemůže v
žádném případě suplovat. Do školky patří pouze děti
zdravé.

Školská rada
Školská rada se v novém složení sešla již třikrát.
Tématem jednání byla úprava školního řádu,
projednání koncepčního záměru rozvoje školy a
projednání inspekční zprávy ČŠI. Podrobnější informace
můžete získat na našem školním webu.

Naše plány
Aktuálně se ve spolupráci se zřizovatelem zabýváme
možností přístavby k základní škole, která by poskytla
žákům lepší podmínky pro vzdělávání. Naší snahou je
také prosazení výstavby venkovní učebny, tedy větší
pergoly, aby mohly děti v rámci svých aktivit trávit více
času na čerstvém vzduchu. Vybudování nové třídy by
umožnilo využívat jednu z menších tříd jako
víceúčelovou učebnu pro výuku informatiky, hudební
výchovy nebo pro účely výuky ZUŠ Velešín.

Současně plánujeme průběžné doplňování obou
školních zahrad herními prvky a vhodnými rostlinami.
Naším dalším dlouhodobějším záměrem je zkvalitnit
podmínky pro polytechnické vzdělávání a výhledově
využít naši hernu k výuce pracovních činností.
Podmínkou této úpravy je ovšem výstavba nové
tělocvičny, abychom naši hernu pro tyto aktivity mohli
uvolnit.

Naši páťáci
Čtyři z našich čtrnácti páťáků si podali přihlášky na
osmiletá gymnázia, chtěl bych jim popřát úspěšné
zdolání přijímacích zkoušek, všem ostatním žákům
hodně pevné vůle a pečlivosti při přípravě na vyučování
a rodičům plnou hrst trpělivosti v posledním čtvrtletí.

Mgr. Jan Švec
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V Dolním Třeboníně 10.4.2019

Vážení rodiče,
Prostřednictvím našeho zpravodaje Vás opět chceme
informovat o aktualitách z dění v naší škole.
Na zahradě mateřské školy již začaly rašit jilmy, které
jsme s rodiči na podzim minulého roku vysadili. Minulý
týden byl v místě živého plotu doplněn bezpečnostní
plůtek s brankou u schodiště, který má zvýšit
bezpečnost dětí při pobytu na horní zahradě. Spolu s
instalací nového plotu byly provedeny také opravy
celého oplocení školkové zahrady.
Bohužel se na poničení plotu podílely děti, které
mnohdy s vědomím svých rodičů šplhají na přilehlý
svah pod lípou a plotu se přidržují. Tím dochází k
postupnému uvolňování vodících drátů a rozplétání ok.
Některé děti dokonce používají plot jako „trampolínu“.
Potřebovali bychom při ochraně našeho majetku
podpořit od rodičů alespoň v tom, že nedovolí na
oplocení zahrady dětem vůbec sahat a vysvětlí jim, že i
zábava by měla mít své hranice a že práva jednoho
končí tam, kde začínají práva toho druhého.
Rád bych se zde dotkl i dalších témat, která se vztahují
k naší škole a která se zatím nedaří úspěšně řešit.
Dlouhodobě problematické zůstává parkování v okolí
školy a na křižovatce u obchodu. Zatímco výjezd u
mateřské školy již lze považovat za bezpečnější, díky
novému dopravnímu zrcadlu, u základní školy se na
obecní komunikaci stále nachází velké množství
zaparkovaných aut, což působí problém zejména
dopoledne, kdy jsou děti dopravovány do školy.
S příchodem jara se na silnicích vyskytuje větší
množství dětí, které se do školy dopravují na kolech,
koloběžkách nebo in-line bruslích. Na jednu stranu je
chvályhodné, že se děti nenechávají přivézt až před
školu autem, na druhou stranu je třeba mít na paměti,
že dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a
veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním
kole jen pod dohledem osoby starší 15 let - to neplatí
pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a
pěší zóně. Cyklistická helma a řádně vybavené kolo by
mělo být samozřejmostí.
V mateřské škole se již delší čas potýkáme s opakující se
nemocností dětí. Také zde mi nezbývá, než apelovat na
rodiče, aby do školky přiváděli pouze děti zdravé a
doléčené. Zdá se to jako samozřejmá věc, ale bohužel
se množí případy, kdy rodiče vědí, že je jejich dítě
nemocné a přesto jej do školky přivedou. Touto
bezohledností pak trpí ostatní zdravé děti. Žádám tímto
rodiče, aby nedávali své děti do školky ani na zkoušku,
když vědí, že jsou nemocné. Učitelky jsou povinny dítě



Jihočeský zvonek – okresní pěvecká soutěž v Českém Krumlově
V pátek 29. 3. se uskutečnil další ročník okresní pěvecké soutěže
JIHOČESKÝ ZVONEK.
Naší školu reprezentovala 3 děvčata ze 4. a 5. ročníku v sólovém
zpěvu a v komorní sekci – duo.
Žáci ze škol celého okresu soutěžili ve 4 kategoriích. Naše
soutěžící byly zařazeny podle věku do 1. kategorie.
I přes velký počet soutěžících (v sólovém zpěvu 21) se podařilo
Vendulce Hláskové vybojovat zlaté pásmo, Marušce Bouškové
stříbrné pásmo a Marušce Cigánkové a Vendulce Hláskové
stříbrné pásmo v kategorii duo.
Všem patří velký dík za krásné výkony a také za úspěšnou
reprezentaci naší školy. Doufáme, že i v budoucnu se budeme
této soutěže účastnit a najdeme další nové talenty.

Mgr. Karla Hospodářská

Ze života prvňáků
Čas letí jako voda a je tu další „třičtvrtiletí“.
My prvňáci se snažíme již od září poslouchat a splnit vše, co se po
nás chce. Především si umíme přečíst krátké příběhy, pohádky,
básničky a máme rádi i různé hádanky. I když občas zápasíme s
perem při psaní, zvládáme přepsat i opsat jednoduché věty. V
matematice si na nás nikdo nepřijde, protože umíme správně
sčítat a odčítat do 10 a začínáme počítat i v druhé desítce.
Nejradši máme tělocvik a snažíme se vyrábět různé věci a také
malovat různými technikami.
Nedávno naše třída vystupovala na Setkání důchodců v Mojném.
K té příležitosti jsme si při Vv malovali pohádku Princeznička na
bále a také vyráběli korále. Teď si hodně povídáme o jaru,
poznáváme květiny, stromy, keře, jarní měsíce, říkáme si jarní a
velikonoční říkanky a pohádky a jarní příběhy.
Jsme rádi, že nás navštívili předškoláci, protože jsme s nimi
pracovali a plnili různé úkoly poschovávané ve třídě. Potom jsme
si nakreslili společný jarní obrázek.
Zkrátka máme stále plno práce a hlavně spoustu zážitků, hlavně s
Kuliferdou, který se musí ještě hodně a hodně učit!

Mgr. Karla Hospodářská

Březen ve školní družině
Po celý měsíc březen nás provázely knihy z našich domácích 
knihovniček. Postupně jsme představovali knihu ostatním 
kamarádům, přečetli z ní krátký úryvek, povyprávěli a společně si 
ji ve skupinkách na koberci prohlédli.
Každý ke své oblíbené knize nakreslil ilustraci. Na závěr měsíce si 
ještě všichni knihu obalili do dekoračního balicího papíru a 
vyrobili veselou záložku.

Dana Nepivodová



Vystoupení dětí na setkání důchodců
Naše děti letos vystoupily se svým kulturním programem pro
seniory v sále Restaurace v Mojném. Důvodem změny místa i
rozsahu programu byla skutečnost, že sál ve Velešínské Zlaté
Podkově byl mimo provoz. Naši starší spoluobčané tak shlédli
vystoupení vybraných dětí ze základní školy, které secvičila paní
učitelka Hospodářská v pěveckém sboru a dále se představili naši
prvňáčci a členové dětského aerobiku pod vedením J. Palečkové.

Nezapomeňte přijít na naše

Výtvarná soutěž na téma
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10. 4.
17. 4.

18. – 19. 4.
26. 4.

29. a 30. 4.
30. 4.
30. 4.
30. 4.

3. 5.
13. – 16. 5.

16. 5.
25. 5.
28. 5.

5. 6.
10. – 12. 6.
17. – 21. 6.

22. 6.
25. 6.
28. 6.
29. 6.

15. 7. – 19. 8.
2. 9.

Dopravní soutěž mateřských škol v Hopsáriu
Velikonoční dílničky
Velikonoční prázdniny
Plavecké závody Lipenský plaváček (vybraní žáci)
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Termín pro odevzdání plakátů do výtvarné soutěže
Ukončení sběru léčivek a pomerančové kůry.
Pálení čarodějnic – obecní hřiště
Vystoupení dětí ke dni matek – Kino Velešín
Termín pro zápis do MŠ
Zahájení předplavecké výuky dětí MŠ (7 lekcí každý čtvrtek)
Jarní dětský Třebonín Pétanque Open – obecní akce
Okresní atletická olympiáda v Kaplici
Třídní schůzky ZŠ
Třídenní vzdělávací pobyt „Třeboňsko“ (1. – 3. r.)
Pětidenní vzdělávací pobyt v SEV Horská Kvilda (4. – 5.r.)
Rozloučení se školou – obecní hřiště
Vernisáž „Cestou necestou“ – školní zahrada ZŠ + předání cen
Předání závěrečných vysvědčení
Začátek Hlavních prázdnin
Přerušení provozu MŠ
Zahájení školního vyučování 2019/2020

Návštěva knihovny ve Velešíně 12. 3. 2019
Březen se nazývá „Měsícem knih.“ My jsme se vypravili na návštěvu do
knihovny ve Velešíně. Paní knihovnice měla pro nás připravený bohatý
program. Společně jsme vymýšleli příběh, vyhledávali, co do knihovny
nepatří a na závěr si každý z nás mohl půjčit knížku a prohlédnout si ji.

Ponožkový den 21. 3. 2019
Dne 21. 3. se každoročně koná „Mezinárodní den Downova
syndromu.“ Lidé mohou vyjádřit svou podporu tím, že si oblečou „NA
KAŽDOU NOŽKU JINOU PONOŽKU“. Ve školce se této akce zúčastnilo:
15 dětí, 3 učitelky, 1 kuchařka, 3 maminky a 1 tatínek.

Kolektiv učitelek MŠ

Mateřská škola

Perličky ze školních lavic.
„ Do Labe se vlévá z levé strany Berounka, teda Ohře a Labe.“
„Když vezmu duhu, přidám hlínu a černou a hnědou barvu a vodu, 
vznikne hrom.“
„Rostliny dělíme na umírající a neumírající.“
„Ekosystém nás chrání před sluncem.“
„Sova má srst.“
„Měsíc je hvězda.“
„Živočich na stepi je housenka kopřivová.“
„Růže má výtrusy a semena má v poupěti.“
„Čím škodí lýkožrout?“ >> „Ožírá oblečení.“
„Lucemburkové se dostali na trůn pomocí míru.“
„Nevidí je příbuzné ke slovu vidět, napíšeme tvrdé y.“

Zaznamenala Mgr. Zdeňka Janouchová

Přehled vybraných školních a obecních akcí – termíny mohou být aktualizovány v průběhu roku.


