Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín
číslo 1
ŠR 2019/2020
V Dolním Třeboníně 13.12.2019
Vážení rodiče,
v rámci prvního čísla našeho časopisu v tomto
školním roce vám chceme přiblížit aktuality z naší školy
a zároveň plánované aktivity pro nadcházející měsíce, o
kterých vás podrobněji informujeme také na našich
webových stránkách a v případě potřeby i přes portál
školanadlani.cz nebo prostřednictvím nástěnek.
V úvodu bych vás chtěl požádat o spolupráci při
vyplnění a odevzdání anonymního dotazníku, který je
přílohou tohoto zpravodaje, a jehož hlavním smyslem
je zmapování spokojenosti rodičů a dětí v jednotlivých
součástech naší školy a získání případných podnětů k
naší další práci a rozvoji školy.
Kromě individuálních konzultací a třídních schůzek
vám tedy předkládáme další variantu, jak vyjádřit svůj
názor k záležitostem školy a jejímu směřování.

V předvánočním čase vrcholí přípravy na tematické
dílničky, které se konají ve středu 18. prosince od 16:00
hodin v učebnách základní školy.
Následující den se uskuteční vánoční besídka ve
školní družině. Zde si děti zazpívají připravené koledy a
odměnou jim bude rozbalování dárků – her, které
tematicky doplní vybavení školní družiny.
O pár dnů později, v sobotu 21. prosince, zahájí děti
našeho pěveckého sboru tradiční akci - Zpívání u
vánočního stromu. Věříme, že se k nim přidají i ostatní
děti a široká veřejnost. Začínat budeme opět průvodem
luceren od základní školy. Těšit se můžete na drobné
vánoční dekorace, které vyráběly děti a které si můžete
zakoupit na dětském jarmarku. Chybět nebude ani
oblíbený vánoční punč a tradiční i méně tradiční
pochutiny.

Dotazníky volíme zpravidla před realizací větších
změn. V tomto případě nám jde mimo jiné o
plánovanou přístavbu k základní škole, ve které by byla
vytvořena třída se zázemím v obdobné velikosti, jako je
současná III. třída v přízemí. Na ni by navazovala stejně
velká dřevěná venkovní přírodní učebna. Rovněž
plánujeme průběžné doplňování školních zahrad MŠ a
ZŠ vhodnými herními prvky a rostlinami. Tyto naše
záměry jsou samozřejmě provázány se zájmem vás,
rodičů, umisťovat své děti do naší školky a následně
také školy.

Jednou z novinek letošního školního roku se stalo
vánoční posezení v mateřské škole, které proběhlo
poprvé s krátkým vystoupením dětí pro rodiče. Ti si pak
mohli se svými dětmi v závěru večera pohrát s
hračkami a ochutnat vánoční cukroví.

Jelikož počty narozených dětí ve spádovém obvodu
obce v průběhu let kolísají a část dětí u nás narozených
navštěvuje školy v okolí, chceme se také více zaměřit
na důvody, proč tomu tak je, co případně můžeme
upravit a nabídnout… Pro koho jiného by měla být naše
škola, než pro místní.

Rád bych se zde zmínil také o realizované podzimní
besedě s názvem „Na kávičku s odborníkem“, kde jsme
v mateřské škole přivítali dětského lékaře, který nám
učitelům a také rodičům poskytl v rámci prezentace
přehledné a srozumitelné informace, na které při
návštěvě doktora nebývá příliš času. V průběhu
školního roku chceme v tomto trendu pokračovat,
aktuálně plánujeme besedu se speciálním pedagogem.

V předchozích číslech našeho školního časopisu i v
příspěvcích do Třebonínského Občasníku vás, kromě
jiného, průběžně seznamujeme s našimi plány do
budoucna, o jejichž realizaci se pak můžete dočíst v
každoročně zveřejňované výroční zprávě nebo na
našich internetových stránkách. Abychom mohli v
koncepci rozvoje školy zohledňovat i vaše přání či
podněty, potřebujeme znát váš názor.
Výsledky dotazníků budou vyhodnoceny v dalším
čísle školního zpravodaje.
Koncepční záměr rozvoje školy, zpracovaný na
období 2019 – 2024, najdete na našem webu a zároveň
se zde můžete seznámit s tím, jak se koncepce školy
proměňovala v předchozích 10 letech a co se nám
zatím podařilo zrealizovat.

Další podstatnou změnu přichystala naše obec, když
místo tradiční Mikulášské besídky s nadílkou připravila
pro všechny třebonínské děti Čertovský rej s nadílkou.
Více než 90 dětí se zúčastnilo napínavé cesty, v jejímž
závěru byly odměněny Mikulášem. „Čertovské rejdění“
následně vyvrcholilo krásným ohňostrojem.

Mezi aktuality patří také personální změny v
pedagogickém sboru. V listopadu nás opustila jedna z
asistentek pedagoga a od ledna příštího roku se nám
změní také jedna z učitelek v mateřské škole.
Závěrem bych rád poděkoval rodičům, kteří
nezištně zajistili vánoční stromky do tříd, poskytli svým
dětem vánoční cukroví a podíleli se tak na příjemné
předvánoční atmosféře ve škole i školce.
Dovolte mi, abych vám popřál klidné prožití
vánočních svátků, šťastný Nový rok a v novém roce
mnoho příjemných chvil.
Mgr. Jan Švec

Do naší I. třídy nastoupilo 8 nových žáků kteří si velice rychle
zvykli na nové prostředí. Pomohly jim v tom jistě také předchozí
návštěvy loňských prvňáků, kdy si vyzkoušeli, jaké to ve škole při
výuce je. Při zápisu pak pro ně školní třída již byla známým
prostředím. První školní den přivítali své nové spolužáky také
žáci 5. ročníku, kteří se stále a s oblibou chodívají o přestávce na
své menší kamarády podívat.

Čtení s babičkou je náš nový celoroční projekt na podporu
předčtenářské gramotnosti v mateřské škole. Zájemci ze strany
prarodičů přicházejí do školky přečíst zvolenou pohádku nebo
vyprávět pohádkový příběh. Děti si pak o příběhu povídají a svou
fantazii pak rozvíjejí při následné kresbě. Děkujeme všem
babičkám, které nás zatím navštívily a těšíme se na další čtení.
Ve školní družině se tentokrát děti zaměřují na stolní a deskové
hry, které je budou provázet celý školní rok. Kromě společné
zábavy a napětí si při hraní rozvíjejí logické myšlení, úsudek,
odhad, učí se nová pravidla a mnoho dalších dovedností, které v
budoucnu jistě uplatní.

Přehled vybraných školních a obecních akcí
21. 12.
23. 12. – 1 .1.
23. 12. – 3. 1.
9. 1.
23. 1.
30. 1.
31. 1.
20. 2.
10. – 16. 2.
9. 4.
29. 4.
30. 4.
6. 5.
7. 5.
7. 5.
25. – 29. 5.
2. 6.
25. 6.
1. 7.
13. 7.

Zpívání u vánočního stromu
Přerušení provozu mateřské školy
Vánoční prázdniny
Návštěva Planetária České Budějovice
Příběh jedné knížky – návštěva žáků ZŠ v Klášterech Č. Krumlov
Předání pololetního vysvědčení
Pololetní prázdniny
Zahájení plavecké výuky pro ZŠ
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Vyrábění z přírodnin v ZŠ – šperk
Poslední plavecká výuka ZŠ
Vystoupení dětí ke Dni matek – Kino Velešín
Celodenní výlet žáků ZŠ
Zahájení plavecké výuky pro MŠ
Vícedenní vzdělávací pobyt v SEV Stožec pro 4. – 5. ročník
Okresní atletický olympiáda v Kaplici
Poslední plavecká výuka MŠ
Začátek Hlavních prázdnin
Přerušení provozu MŠ

Pro děti jsme na podzim připravili ukázku výcviku
policejního psa. Velice zajímavá byla rovněž
přednáška o problematice odchovu dravců a sov.

