Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Vážení rodiče,
patnáctý duben odměřil přesné tři čtvrtiny
školního roku a nadcházejí poslední dva a půl
měsíce školní práce. Zde se zaměříme
především na zvládnutí učiva stanoveného pro
jednotlivé ročníky dílčími výstupy školního
vzdělávacího programu. Měsíc červen pak
bude věnován zejména upevňování získaných
vědomostí a samozřejmě hodnocení výsledků
školní práce.
V následujícím období budou žáci naší školy i
jejich mladší kamarádi z předškolního zařízení
pravidelně navštěvovat plaveckou školu v
Českém Krumlově. Bohužel tato výuka vychází
letos tak nešťastně, že o část kurzu díky
státním svátkům a prázdninám přijdeme. Pro
závěr školního roku v naší škole bývá typická
účast našich žáků na sportovních soutěžích.
Plánujeme jak školní kolo atletické olympiády,
tak účast na okresní atletické olympiádě i na
Lehkoatletickém trojboji malotřídních škol v
Přídolí. Zatím bohužel nemáme termíny, a tak
věříme, že se podaří tyto soutěže do našeho
ročního plánu zařadit. Nedílnou součástí
našich aktivit je rovněž reprezentace školy na
plaveckých závodech s názvem „Lipenský
Plaváček“, ze kterých si naši žáci pravidelně
odvážejí cenné kovy.
V měsíci únoru proběhly zápisy jak do
předškolního zařízení, tak do 1. ročníku
základní školy. K předškolnímu vzdělávání s
přihlásilo celkem 15 dětí a 12 bylo zatím
přijato. U zbývajících 3 dětí (které nejsou z
obcí spadajících pod Dolní Třebonín) čekáme
na potřebné oficiální navýšení kapacity
krajským úřadem v nově budované školce. I po
jejich přijetí bude v nové školce volná kapacita.
Tuto volnou kapacitu nabídneme jak

zájemcům z Dolního Třebonína, tak následně i
zájemcům z řad obyvatel, kteří pod obec Dolní
Třebonín nepatří. Důvodem je zejména
zajištění naplněnosti předškolního zařízení.
Zápisu do 1. ročníku se zúčastnilo 16
předškoláků. Z nich 1 požádal o odklad školní
docházky a 1 nastoupí na jinou školu. V
současné době čekáme na schválení navýšené
kapacity základní školy KHS na 44 žáků, na
jehož základě bychom mohli, pravděpodobně
ještě v měsíci dubnu, vyhovět přibližně 3/4
žadatelů. Jak jste jistě zaznamenali, práce na
zateplování budovy obecního úřadu se chýlí ke
svému závěru. Také vnitřní prostory budoucí
školky již získávají svou tvář. Pokud se
nevyskytnou nepředvídatelné okolnosti, mohla
by být celá stavba hotová již v květnu.
Dalším plánovaným krokem pak bude úprava
prostor stávající školy v takovém rozsahu, aby
bylo možné přijmout všechny letošní prvňáčky
a od roku 2015/2016 pak rozšířit naši školu na
trojtřídní. Nadcházející školní rok by tedy měl
být posledním rokem s dvojtřídní organizací
tříd, během kterého si naši zaměstnanci
budou, stejně jako děti, zvykat na nové
prostředí, specifika odloučeného pracoviště
mateřské školy a celý organizačně provozní
systém.
Největší proměnou projdou sociální zařízení
současné školky a také školní kuchyně, ve
které bude vybudován nový sklad potravin a
celkově dojde k jejímu zvětšení. Kuchařky se
mohou těšit na svou vlastní místnost
Školní družina bude v příštím roce zachována
na svém místě se stejnou kapacitou 30ti žáků.
Pokusíme se najít cestu, jak i nadále vyhovět
rodičům, kteří mají zájem o „ranní družinu“.

Školní rok
2013/2014

Přehled školních a vybraných obecních akcí
16. 4.
17. - 18. 4.

Velikonoční dílničky
Velikonoční prázdniny

26. 4.

Jarní Třeboní Pétanque open

30. 4.

Pálení čarodějnic

30. 4.

Ukončení sběru pomerančové, citrónové kůry a léčivek

30. 4.

Plavecké závody malotřídních škol „Lipenský Plaváček“

3. 5.

Jarní Dětský Třebonín Pétanque Open

9. 5.

Besídka ke Dni matek

13. 5.
2. 6.
V. / VI.
9. - 13. 6.

Vyšetření zraku Lions Eye v MŠ
Výlet dětí MŠ – Houbový Park Ráj Skřítků
Rafťáci 2014 – současní a bývalí žáci ZŠ D. Třebonín s rodiči
Vícedenní vzdělávací pobyt žáků v IS Stožec

21. 6.

Rozloučení se školou

27. 6.

Rozloučení s předškoláky

27. 6.

Předání vysvědčení

28. 6. - 31. 8.
9. 8.
17. 8.
VIII. / IX.
6. 9.

Hlavní prázdniny
Volejbal Třebonín Open
Otáčivé hlediště – Sluha dvou pánů
Oslava 50. výročí založení základní školy v Dolním Třeboníně
Raftování Třeboníňáků po Vltavě

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
15.4.2014

