
Vážení rodiče, 
V prvním čísle našeho školního časopisu Vám 
přinášíme krátké ohlédnutí za událostmi v 
jednotlivých součástech školy od září do 
prosince 2015. Nechybí ani stručný přehled 
plánovaných akcí a fotografie. Také Vás chceme 
seznámit s plány do budoucna, které vyplývají z 
naší koncepce rozvoje školy. 
Do prvního ročníku základní školy zasedlo 
celkem 9 žáků, kteří mají I. třídu sami pro sebe. 
Pouze při tělesné výchově a pracovních 
činnostech se spojují se druháky. Tato třída je 
vybavena novým nábytkem a tabulí, 
připravenou k instalaci dataprojektoru. 
Žáci druhého ročníku pak sdílí třídu se čtvrťáky. 
Ve II. třídě je tak 19 žáků. Zde byl zvětšen 
prostor pro výuku odstraněním zastaralých 
akumulačních kamen. Vytápění zde nově 
obstarávají tepelné panely na stropě, řízené 
termostatem. Také starý nábytek byl nahrazen 
moderním. U těchto tříd byly opraveny a 
přizpůsobeny toalety a dozděny dveře k 
úklidové komoře. 
Poslední, III. třída se nachází v přízemí. Zde se 
společně vzdělávají žáci 3. a 5. ročníku. Ve třídě 
přibylo umyvadlo s teplou vodou. Nachází se v 
místech, kde byly dříve dveře do umývárny 
mateřské školy. Z té jsme vybudovali moderní 
toalety pro chlapce a dívky se stropním 
vytápěním a změnou prošla i šatna. 
Ta sousedí s nově vystavěnou úklidovou 
komorou a sprchovým koutem kuchařek. 
Našim kuchařkám jsem z původní knihovny 
vytvořili šatnu. Pro uložení knih jsme nechali 
vyrobit třímetrový policový systém ve 
sborovně. 
Menší úpravou prošel i suterén školy. Zde 

vznikla hrubá přípravna zeleniny. Bylo nutné 
vysekat odpady a zavést vodu a elektriku. V 
souvislosti s rekonstrukcí došlo k výměně 
kanalizačního potrubí na školním pozemku v 
délce asi 30ti metrů. Celou školu jsme během 
letních měsíců nechali vymalovat. 
Bezpečnost dětí v mateřské škole jsme zvýšili 
instalováním kamery u vchodu do šatny. 
Pracujeme zde na zprovoznění dálkového 
otvírání dveří. 
Také u základní školy jsme domácí telefony s 
dálkovým otvíráním dveří doplnili kamerou. 
Plánujeme rozšíření zobrazovacích zařízení i na 
zbývající 2 místa, ze který lze dálkově otvírat 
hlavní vchod. 
Kromě stavebních úprav doznala určité změny i 
organizace výchovně vzdělávacího procesu. 
Provoz školní družiny je prodloužen každý den 
do 16:50 hodin, což uvítají zejména rodiče, pro 
které bylo obtížné své děti vyzvedávat do 
15:40. Zjednodušily se tím i přesuny na 
zájmové kroužky v rámci naší organizace.  
Zavedli jsme trojtřídní organizaci školy, která je 
sice provozně i organizačně náročnější, ovšem 
chceme nabídnout rodičům plnohodnotný 
první stupeň se vším, co k němu patří. Již 
nejsme omezeni nízkou kapacitou školy ani 
nevyhovujícími prostorami. 
V tomto ohledu se naše škola za posledních 
několik let posunula o obrovský krok vpřed. 
Počínaje výměnou střešní krytiny, přes 
vyasfaltování přístupové plochy, výměnu oken 
a zateplení celé budovy, rozsáhlou vnitřní 
rekonstrukci, modernizaci kuchyně až po 
zřízení nové mateřské školy v budově obecního 
úřadu. Tím však naše plány do 
budoucna nekončí. Chceme 
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17. 12. 
18. 12. 
27. 12. 

21. 12. – 3. 1. 
2. 1. 

14. 1. 
27. 1. 
28. 1. 
29. 1. 

Leden/únor 
5. 2. 

13.2. 
22. – 26. 2. 
22. – 28.2. 

5. 3. 
10. 3. 
23. 3. 

24. – 25. 3. 
16. 4. 
23. 4. 
30. 4. 

9. – 13. 5. 
7. 5. 
4. 6. 

Vánoční besídka v ŠD s nadílkou od Ježíška 
Zpívání u vánočního stromu, dětské vánoční trhy 
Pirátské vánoce – karneval pro děti s pravou pirátskou kapelou 
Přerušení provozu a vánoční prázdniny v MŠ, ZŠ i ŠD 
Třebonínská lední  rallye (10:15 – 12:15 hodin) 
Třídní schůzky – individuální konzultace 
Karneval ve školní družině 
Předání pololetních vysvědčení 
Zápis do 1. ročníku základní školy (pololetní prázniny) 
Sněhulákování (podle sněhové nadílky) 
Zahájení činnosti přírodovědného kroužku (v případě zájmu) 
Jarní Třebonín Bowling Open 2016 
Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
Jarní prázdniny, provoz ŠD přerušen 
Třebonínská lední rallye (čas bude upřesněn) 
Vystoupení dětí na setkání důchodců – Velešín 
Velikonoční dílničky 
Velikonoční prázdniny, provoz ŠD přerušen 
Zájezd do termálních lázní – Bad Füssing 
Jarní Třebonín Pétanque Open 2016 
Pálení Čarodějnic 
Vícedenní vzdělávací pobyt žáků ZŠ v IS Horská Kvilda (starší žáci - upřesníme) 
Jarní Dětský Třebonín Pétanque Open 
Rafťáci 2016 – vodácký výlet po Vltavě 

Co nás v nejbližší době čeká? Přehled školních a obecních akcí. 
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pokračovat v modernizaci vnitřního vybavení 
školy a v souladu se strategií rozvoje školy 
usilovat o rozšíření prostor pro zájmové 
vzdělávání s odpovídajícím zázemím. Jedním z 
plánovaných kroků je odstranění starého 
nevyhovujícího skladu za budovou školy a jeho 
nahrazení pergolou, která by sloužila nejen 
jako sklad materiálu, ale také pro zájmové 
vzdělávání. Její využití by bylo velmi široké. 
Zajímavá by zde byla i výuka vybraných 
předmětů v rámci základní školy. Rovněž by zde 
vzniklo zázemí pro pořádání společných akcí s 
rodiči. Plánujeme i zvelebení školního 
pozemku, který by měl být více funkční. 
Chceme jej rozdělit na část okrasnou a část 
pohybově relaxační. U mateřské školy nám 
prozatím vyrostla pergola se skladem, která 
schová před sluncem i deštěm jedno celé 

oddělení MŠ. Děti zde již mají k dispozici nové 
pískoviště a klouzačku. Také zde máme 
konkrétní představu o herních prvcích, které by 
u našich nejmenších rozvíjely všestranné 
pohybové dovednosti. 
Z našeho pohledu posledním a zásadním 
krokem k zajištění vhodných podmínek pro 
vzdělávání je výstavba nové tělocvičny. Věříme, 
že po dlouhých letech plánování a odkladů, se 
v dohledné době podaří tento sportovní stánek 
vybudovat. 
Jsme rádi, že obec Dolní Třebonín dlouhodobě 
vnímá školu jako jednu ze svých priorit a snaží 
se, v rámci svých možností, podporovat 
modernizaci prostor určených k výchově a 
vzdělávání dětí svých obyvatel. 
 

Mgr. Jan Švec, ředitel školy 



My prvňáci už jsme ve škole jako doma. Umíme již spoustu 
písmen, slov a čteme také krátké příběhy, v Matematice 
ovládáme sčítání a odčítání do pěti, ale stejně ze všeho si 
nejraději vyprávíme třeba o podzimu, o světě kolem nás, o 
rodině. Protože se brzy stmívá, tak jsme si vyrobili podzimní 
lampičky a s rodiči teď doma držíme černou hodinku. A že se 
podzim dá zavařit? O tom vás přesvědčí naše fotečky.  
A ty poslední ukazují, jak pilně se připravujeme na 
Mikulášskou besídku. Tak zase někdy příště! Ahoj! 

Žáci třetího ročníku používají při pracovních činnostech tradiční 
pomůcky, jako jsou papír, nůžky a lepidlo, pomocí nichž si první týden 
adventu vyrobili vlastní adventní kalendář. Svou prostorovou 
představivost a zručnost si trénovali také při práci se stavebnicí. 
V prvouce se dozvěděli základní informace o svém okolí, fungování obce 
při návštěvě obecního úřadu a orientaci v přírodě. Sami si vyzkoušeli, jak 
najít sever pomocí tradičních pomůcek, tj. kompasu a buzoly a jak se v 
přírodě zorientovat. 



V Dolním Třeboníně 
15.12.2015 

 
 

Ve čtvrtek 3. prosince naši MŠ navštívili 3 zástupci 
stavební firmy UMMAK. Všem dětem předali 
drobné dárky ve firemních taškách, které dětem 
udělaly velkou radost. Poděkovali jsme písničkou a 
vyrobenými andílky. 

Děti ve ŠD si vyrobily adventní 
kalendář - kapříka s kapsičkou. 
Podle předem vylosovaného pořa-
dí si každý den dvojice dětí otevře 
kapsičku svého kapříka, kde najde 
malou nadílku. 

Přejeme všem dětem i rodičům klidné prožití vánočních svátků. 

Z dalšího dění v naší škole 
vybíráme jen namátkou několik 
různých fotografií. 


