Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Vážení rodiče,
první čtvrtletí školního roku uteklo jako voda,
ale i za tak krátký čas se událo mnoho
zajímavého. Každého z nás se více, či méně
dotklo zateplování budovy s výměnou oken,
během kterého dostává naše škola zcela
novou tvář. Několik příštích dnů budou
probíhat dokončovací a úklidové práce.
Věříme, že se vše podaří úspěšně zrealizovat
do prvních mrazů. Po výměně střešní krytiny
a opravě asfaltu v přední části budovy je
tento krok další významnou částí plánovaných změn v naší škole.
Do budoucna chystáme další úpravy naší
školy tak, aby více vyhovovala požadavkům
občanů naší obce. Rádi bychom docílili stavu,
kdy do našeho předškolního zařízení i do
základní školy budeme moci přijmout děti
všech rodičů, kteří si podají žádost. Jedním z
cílů našich snah je rovněž obnovení 5.
ročníku, který zatím z kapacitních důvodů v
naší škole schází.
Plánované rozšíření stávající kapacity školy
bychom rádi zrealizovali do září 2014.
Přesunem mateřské školy do budovy
obecního úřadu dojde ke zvýšení kapacity
předškolního zařízení na 1,5 oddělení, která
pojmou až 40 dětí. Přesunem mateřské školy
se uvolní ve stávající škole 1 učebna, kterou

bude možné využít pro rozšíření základní
školy na trojtřídní. Kapacitu ZŠ by tak bylo
možné navýšit z původních 33 žáků na
přibližně 70. Těmto finančně náročným
úpravám však bude ještě předcházet řada
jednání.
V současné době se obecní úřad pustil do
přípravy realizace výstavby.
Další podstatnou změnu bychom chtěli
zrealizovat na školním pozemku. Dojde k
prořezání a kácení některých dřevin,
zbudování záhonů pro výuku pěstitelských
prací a v horizontu několika let bychom chtěli
zchátralou boudu v zadní části pozemku
přebudovat na vhodnější multifunkční
přístřešek.
Nově koncipované a rozšířené škole pak už
bude chybět pouze jediná věc, a tou je
plnohodnotná tělocvična. Věříme, že i ta
bude v brzké době zbudována a bude k
dispozici nejen potřebám naší školy, ale i
široké veřejnosti.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci při
zajištění bezpečnosti dětí během pohybu v
areálu školy i za pochopení a trpělivost.

Školní rok
2013/2014

Přehled školních a obecních akcí
25. 11.

Čarodějka Jennifer – divadelní představení (odjezd autobusu v 9:15)

3. 12.

Mikulášská besídka s nadílkou (Zlatá Podkova)

7. 12.

Podzimní Třebonín Bowling Open (reditel@zstrebonin.cz)

10. 12.

Zájezd do adventního Salzburgu (MachovaJan@seznam.cz)

13. 12.

Vánoční dílničky 16:00 – 19:00 hodin

18. 12.

Vánoční besídka v mateřské škole

19. 12.

Vánoční besídka ve školní družině

20. 12.

Zpívání u vánočního stromu s dětskými trhy (náves)

21. 12. - 5. 1.

Vánoční prázdniny

27. 12.

Vodnická škola – pohádka (Pension Kraus)

30. 12.

Pečení Silvestrovských brambor (Pension Kraus)

20. 1.

Třídní schůzky (13:30 – 16:30)

29. 1.

Karneval v mateřské škole

30. 1.

Předání vysvědčení, Karneval ve školní družině

31. 1.

Pololetní prázdniny

10. - 16. 2.
11. 2.
24. - 28. 2.

Jarní prázdniny
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Děkujeme žákům prvního a druhého ročníku za jejich vystoupení na Vítání nových
občánků, které proběhlo v sobotu 9. listopadu 2013.

Ze života školy
Zateplování budovy školy se pomalu chýlí k závěru.

Do školních lavic
zasedlo celkem jedenáct prvňáčků,
kteří se o třídu dělí
s devíti žáky druhého ročníku. Na
slavnostním zahájení nového školního roku se mohli
radovat z kufříku
plného užitečných
školních potřeb a
pomůcek. Přejeme
jim, aby je učení
těšilo.

Také v mateřské škole začal školní rok. Nastoupilo 11 nových dětí. Ti nejmladší si těžko zvykali,
ale po pár dnech bylo slyšet na školních chodbách jenom smích.

Žáci 3. a 4. ročníku společně strávili 24 hodin v
prostorách zámku a hradu Rožmberk. Cílem projektu
bylo mimo jiné seznámení se s historií našeho regionu.
Žáci si vyzkoušeli orientaci v mapách a plnili řadu dalších
úkolů. Během večera nechyběla ani tajuplná Perchta z
Rožmberka.

Z
vlastnoručně
vyrobených sukének pro své
princezny měla děvčata velkou
radost. Chlapci se zase věnovali
výrobě rytířů.

Ve školní družině se děti zabavily při
vyrábění z nejrůznějších materiálů.

V Dolním Třeboníně
12.11.2013

