Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Vážení rodiče,
druhé čtvrtletí školního roku se blíží ke
svému závěru. Poslední dva týdny budou
věnovány souhrnnému opakování a prověřování učiva v rámci pololetního zkoušení a
prověrek. Bohužel, byl předchozí týden
poznamenán velkou nemocností, kdy do
školních lavic zasedla pouhá polovina z
celkového počtu 36ti žáků. I tak věříme, že
všichni žáci v následujících dnech potvrdí, že
si pěkné vysvědčení zaslouží a udělají vše pro
to, abyste Vy, rodiče, byli s výsledky jejich
práce spokojeni.
Žáci se pak mohou těšit na pololetní
prázdniny, které tentokrát připadají na pátek
31. ledna. Po návratu je čeká pouhý týden
školní práce a hned od 10. února si užijí jarní
prázdniny. Snad si zima načasuje chybějící
sněhovou nadílku právě na tento
prázdninový týden.
Během jarních prázdnin ovšem život v naší
škole neustane. Předškolní zařízení bude
fungovat beze změny a v úterý 11. února
proběhne zápis dětí do 1. ročníku základní
školy. K dnešnímu dni evidujeme kromě 12ti
dětí předškolního věku z naší školky také 4
zájemce z řad dětí, které mají trvalé bydliště
v Třeboníně, ale naši školku nenavštěvovaly.
Sečteme-li 16 potencionálních prvňáků
(nepočítaje s možnými odklady povinné
školní docházky) s 11ti budoucími druháky, 9
ti třeťáky a 13ti čtvrťáky, pak se pro příští
školní rok dostáváme i bez 5. ročníku na
počet 49 žáků, přičemž současná kapacita ZŠ

je dle školského rejstříku rovna 37 žákům.
Abychom mohli přijmout všechny budoucí
prvňáčky, naplánovali jsme ve spolupráci s
Obcí Dolní Třebonín realizaci nutných kroků,
které spočívají zejména ve stavebních
úpravách současné kuchyně a skladu
potravin, zbudování nové kanceláře vedoucí
školní jídelny a šatny kuchařek, dále v
úpravách současné třídy mateřské školy na
učebnu základní školy s novým osvětlením,
kabinetem a tabulí. V návaznosti na tuto
třídu budou vhodně upravena i sociální
zařízení.
Bohužel není možné takto rozsáhlé změny
realizovat „za provozu“. Stavební úpravy,
pokud nedojde k nalezení jiného řešení,
budeme muset uskutečnit až v průběhu
hlavních prázdnin. Příští rok tedy bude naše
základní škola stále fungovat jako dvojtřídní s
detašovaným pracovištěm mateřské školy v
čp. 6.
Od školního roku 2015/2016 pak plánujeme
přechod na trojtřídní systém se samostatnou
třídou pro žáky prvního ročníku a spojený 2.
a 3. ročník, 4. a 5. ročník. Do té doby
budeme mít čas ověřit a „vyladit“ fungování
detašovaného
pracoviště
MŠ,
jeho
zásobování školní kuchyní i personální
zajištění. Rovněž získáme čas na zvážení
všech možností a kapacity školní družiny,
která bude v příštím roce otevřena opět
pouze pro 30 žáků v jednom oddělení.
Přednost budou mít pochopitelně mladší a
dojíždějící žáci.

Školní rok
2013/2014

Přehled školních a vybraných obecních akcí
29. 1.

Karneval v mateřské škole

30. 1.

Předání vysvědčení, Karneval ve školní družině

31. 1.

Pololetní prázdniny

2. 2.
10. - 16. 2.

Pohádka „Ženich pro čertici aneb sedmimílové boty“ - Mojné
Jarní prázdniny

11. 2.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

24. 2.

Divadelní představení „O pejskovi a kočičce“

24. - 28. 2.

Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

II. / III.

Vystoupení dětí a žáků školy na „Setkání důchodců“

II. / III.

3. Třebonínská lední rallye

3. 3.

Pohádka „Žabákova dobrodružství“

7. 4.

Pohádka „Zvířátka a Petrovští“

12. 4.
17. - 18. 4.
30. 4.

Zájezd do termálních lázní
Velikonoční prázdniny
Pálení čarodějnic

3. 5.

Jarní Dětský Třebonín Pétanque Open

9. 5.

Besídka ke Dni matek

V. / VI.
9. - 13. 6.

21. 6.
28. 6. - 31. 8.

Rafťáci 2014 – současní a bývalí žáci ZŠ D. Třebonín s rodiči
Vícedenní vzdělávací pobyt žáků v IS Stožec

Rozloučení se školou
Hlavní prázdniny
Zveme všechny naše školáky na tradiční

KARNEVAL
který se koná ve čtvrtek 30. 1. 2014 od 13:00 do 15:00 hodin.
Nezapomeňte přinést karnevalové převlečení a alespoň týden předem drobnosti do
tomboly (pastelky, fixy, omalovánky, upomínkové předměty, přívěsky, plyšáky apod.
Mohou být i starší, ale zachovalé hračky).
Program: předvádění a hodnocení masek, taneční hry a soutěže, tombola.

Ze života školy
Škola na dlani – projekt pro snadnou komunikaci mezi školou a rodinou se rozjíždí bohužel jen
velmi pomalu. Přesto, že všem rodičům dětí z mateřské školy i žákům základní školy byly
předány přihlašovací údaje, je v současné době zaregistrováno pouhých 6 zákonných zástupců.
Z tohoto důvodu nabízíme rodičům pomoc při registraci. Po dohodě s ředitelem školy
můžete registraci do portálu zrealizovat přímo ve škole za jeho asistence.
Pokud jde o méně propracovaný školní Mail-List, který funguje o něco déle, je situace lepší,
nikoli však ideální. Z celkového počtu 64 dětí navštěvujících naše zařízení je aktuálně
přihlášeno k odběru zpráv pouze 24 rodičů, a to jsou nezřídka na 1 dítě přihlášeni oba zákonní
zástupci.
Přihlášení do obou systémů je přitom velice jednoduché a časově nenáročné. Byli bychom
neradi, abyste Vy, rodiče, vnímali zavádění moderních technologií do komunikace mezi Vámi
a školou jako snahu omezit osobní kontakt. Oba systémy si kladou za cíl nahradit zastaralý a
ne příliš praktický systém „lístečků“ se zprávami za efektivní způsob komunikace s okamžitou
zpětnou vazbou.
Je velice snadné nastavit, aby Vám přicházely hromadné emaily od pracovníků školy. Učitel pak
v přehledné tabulce může vidět, kdo zprávu četl a koho má v případě nutnosti oslovit. Pro bližší
informace kontaktujte ředitele školy.

Jak to vypadá s návštěvností internetových stránek naší
školy za posledních 6
měsíců?
Na to Vám odpoví
následující dva statistické grafy. Rozdíl mezi
unikátním přístupem a
návštěvností spočívá v
tom, že pokud návštěvník navštíví internetovou stránku například 10x v měsíci, je
zaznamenáno 10 návštěv, ovšem pouze
jako 1 unikátní.

@

Vánoční dílničky navštívilo více než šedesát dětí, rodičů, i dalších zájemců o vánočně laděné
vyrábění, které probíhalo v prostoru školní jídelny a ve třídě mateřské školy. Pod rukama
šikovných tvůrců vznikla řada originálních děl, která byla k vidění i koupi na akci s názvem
Zpívání u vánočního stromu. Děkujeme všem za pomoc a budeme se těšit v příštím roce na
další setkání.

Každý den před Vánocemi se ve
školní družině otevíraly podle
kalendáře adventní hvězdičky s
překvapením. Na blížící se
Vánoční čas děti nachystaly
výzdobu – kreslené Betlémy,
papírové kapříky a stromky,
svícny z jablíček, ozdoby,
přáníčka a podobně. Nakonec
děti čekaly tradiční vánoční
zvyky jako pouštění lodiček,
odkrývání hrníčků, krájení
jablka a zpěv vánočních koled.
Také letos přišel Ježíšek a
nadělil dětem nové hračky.

V Dolním Třeboníně
20.1.2014

