Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Vážení rodiče,

Na tomto místě bych rád ještě jednou
poděkoval všem zaměstnancům, kteří v létě,
první čtvrtletí školního roku 2014/2015 uběhlo často na úkor své dovolené, odvedli velký kus
opět velice rychle a řada z nás už myslí na práce.
Vánoce. Rád bych se v úvodu našeho školního
časopisu zastavil u zhodnocení uskutečněných Po několika letech, kdy nemohly být z
změn, úprav i událostí, které proběhly z větší kapacitních důvodů přijímány všechny děti do
části během letních prázdnin a kterých, na tak předškolního zařízení a základní škola
malou školu, kterou jsme, nebylo zrovna málo. nedisponovala ze stejného důvodu 5.
Někteří rodiče si museli projít obdobím napětí, ročníkem, se za poměrně nízké náklady
jelikož ještě v červenci neměli jistotu, že budou povedlo tento nedostatek eliminovat. Věříme,
jejich děti přijaty do prvního ročníku základní že rodiče ocení naši snahu upravit kapacitu
školy. Díky úspěšnému jednání s rodiči dvou školky i školy tak, aby mohlo být všem místním
žáků a jejich ochotě přehlásit své děti do jiné dětem nabídnuto vzdělávání v jejich vlastní
školy o něco dříve, než měli v plánu, se obci.
nakonec vše podařilo. Kapacita školy, která je
v současnosti 44 žáků, je tak plně využita a do
budoucna ji chceme pro Vaše děti ještě zvýšit.
Další, neméně důležitou stránkou věci bylo
včasné vybudování nové MŠ v budově
obecního úřadu, stejně jako kompletní
rekonstrukce školní kuchyně i úpravy třídy pro
1. a 2. ročník. Vše bylo naplánované takříkajíc
na dny, práce probíhaly ve vysokém tempu,
pracovníci školy museli být celé léto v pracovní
pohotovosti, kvůli rozsáhlému úklidu. Občas se
vyskytly nepředpokládané problémy a práce
navíc, takže jsme velice rádi, že se vše podařilo
stihnout včas a děti z mateřské školy se v
pondělí 25. srpna přesunuly do nových,
moderně vybavených prostor. Novou, největší
třídu ZŠ pro prvňáky a druháky, jsme vybavili
moderním, výškově stavitelným nábytkem.
Jejich třídní učitelka má k dispozici nově
postavený kabinet.

Školní rok
2014/2015

Další novinkou je naše reakce na dopis ministra
školství, pana Marcela Chládka, který
doporučuje školám některé kroky k zajištění
větší bezpečnosti žáků ve školách a školských
zařízeních. Rozhodli jsme se kvůli zvýšení
kontroly pohybu osob po naší základní škole
instalovat samočinné zavírání dveří u hlavního
vchodu. Dveře budou z vnější strany osazeny
koulí. Od poloviny listopadu 2014 budou
u hlavního vchodu instalovány zvonky
s domácími telefony. Každý, kdo bude chtít
vstoupit do školy, bude muset zazvonit na
odpovídajícího pracovníka, který dveře
dálkovým spínačem otevře. Dveře se pak
chovají stejně, jak je to dnes běžné u všech
domů s dálkovým otevíráním - tedy po návratu
dveří do původní pozice se opět samy
zamknou. Odchod ze školy nebude omezen, z
vnitřní strany zůstane klika. Do budoucna
plánujeme doplnění systému o čipy, které by
měly zvýšit komfort docházky žákům.
Informace k novému systému vstupů ještě v
průběhu roku zpřesníme na základě získaných
zkušeností.

Hosté také shlédli krátký kulturní program,
vyslechli příspěvek pana starosty i bývalých
ředitelek našeho zařízení. Všichni přítomní
mohli nahlédnout do starých i novějších kronik.
Během příjemného podvečera jsme všichni
společně zavzpomínali a podělili se o zážitky ze
svého působení v dolnotřebonínské škole.
Kromě fotografování v retro stylu, které jsme
uspořádali v polovině září, se mohly děti
pobavit na několika divadelních představeních.
Pro žáky základní školy i děti ze školky jsme
zajistili řadu zájmových kroužků, jako je
angličtina, keramika, atletika, vlastivědné čtení,
jóga hrou, náboženství a sólová recitace.
Zejména pro dívky je určen oddíl dětského
aerobiku Little Stars, který funguje pod místní
tělovýchovnou jednotou. Zájemcům o hudbu je
na naší škole k dispozici tři dny v týdnu
detašované pracoviště ZUŠ Velešín.

Novinkou letošního školního roku je rozšíření
provozu školní družiny. Ranní ŠD je denně
otevřena od 6:30 do 7:20 hodin. Odpolední
Aby mohl být nový systém funkční, je provoz jsme dva dny v týdnu prodloužili do
samozřejmě nutné dodržovat základní pravidlo. 16:30 hodin.
Tím je, že osoba vpouštěná do školy, nesmí
umožnit vstup člověku, o kterém si není Ve škole pokračuje projekt Recyklohraní. V
bezpečně jistá, že je rodičem žáka nebo žákem rámci tohoto projektu je v přízemí instalován
školy. Chtěl bych apelovat na Vás, rodiče, červený kontejner na drobné elektrozařízení.
abyste v tomto smyslu opakovaně poučovali Tamtéž je umístěna nádoba na použité baterie,
své děti.
koncem minulého školního roku přibyl
papírový kontejner na použité barvy z tiskáren.
Rovněž bude třeba více dbát na přesnější Žáci naší školy následně za nasbírané suroviny
docházku do jednotlivých zájmových kroužků v obdrží body, které mohou na stránkách
případech, kdy účastníci přicházejí hlavním www.recyklohrani.cz proměnit za body a
vchodem. Do zajištění bezpečnosti školy jsou vybrat si věcné ceny. Za práci v projektu jsme
zapojeny i dvě kamery. Dohled nad žáky ZŠ je již získali například CD přehrávač a dvě nové
zajištěn od 7:20 hodin. Žáci, kteří nejsou koloběžky do ŠD.
zapsáni do ranní ŠD nebudou před touto
hodinou do školy vpuštěni.
Mimo tento projekt se nám ve škole pomalu
rozjíždí sběr hliníku. Finanční prostředky za
V polovině září jsme oslavili výročí 50ti let od jeho prodej budou využity na financování akcí
otevření naší školy. Akce byla zahájena pro školní děti. Budeme rádi, když žáky v této
prohlídkou nové školky a pokračovala aktivitě podpoříte.
přesunem pozvaných hostů do základní školy.

Mnoho akcí a událostí je před námi. Uvádíme přehled školních a obecních akcí.
22. 11.
4. 12.

Podzimní Třebonín Bowling Open 2014
Mikulášská besídka s nadílkou

11. 12.

Maňáskové divadlo Šikula v mateřské škole

12. 12.

Vánoční dílničky

13. 12.

Zájezd do vánoční Prahy

19. 12.

Zpívání u vánočního stromu a dětské vánoční trhy

22.12. - 4. 1.

Vánoční prázdniny

29. 1.

Předání pololetních vysvědčení

30. 1.

Pololetní prázdniny

30. 1.

Zápis do 1. ročníku základní školy

únor / březen

14. 1.
16. - 22. 2.
1. 4.
2. - 3. 4.
30. 4.
4. – 7. 5.
6. 6.

Vystoupení dětí na setkání důchodců

Třídní schůzky
Jarní prázdniny
Velikonoční dílničky
Velikonoční prázdniny
Ukončení sběru pomerančové kůry a léčivých rostlin
Čtyřdenní vzdělávací pobyt v Javorníku pro 2. - 4. r. (www.hotel-vyhlidka.cz)
Rafťáci 2015 – výlet po Vltavě pro současné i bývalé žáky a jejich rodiče

Přijďte opět svým dětem pomoci s výrobou dekorací
na vánoční dílničky, které si veřejnost může
zakoupit na vánočních trzích.

Menší třída mateřské školy už je zabydlena dvanácti předškoláky.

Žáci 3. a 4. ročníku základní školy se pustili do vyrábění z podzimních plodů.

Hurá, zase je tu podzim a spousta barevného listí!

Kočka leze dírou…

Ve školní družině upletly děti při vzájemném představování „pavučinu přátelství“.

V Dolním Třeboníně
19.11.2014

