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1. Základní údaje o škole:

Zřizovatel: Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 6, 382 01

Tel.: 380 743 827

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Sídlo: Dolní Třebonín 81, 382 01

Ředitel školy: Mgr. Jan Švec, od 1. 12. 2002

E-mail: reditel@zstrebonin.cz
jidelna@zstrebonin.cz
druzina@zstrebonin.cz
skolka@zstrebonin.cz

web: www.zstrebonin.cz

Tel.: 384 972 063, 384 972 061, 384 972 062, 384 972 064

IČ: 71002421

DIČ: CZ71002421

Školská rada: Zřízena dne 2. 11. 2005

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku.

Základní škola byla organizována jako malotřídní s 1. – 4. postupným ročníkem, ve dvou
třídách, s celkovým počtem 36 žáků.
Mateřská škola byla organizována jako jednotřídní s dětmi od tří do šesti let, bylo zapsáno
28 dětí.
MŠ a ZŠ navštěvovaly, pouze děti ze spádového obvodu obce Dolní Třebonín.
Vzhledem  k velkému  zájmu  nemohla  naše  škola  z nedostatečných  kapacitních  důvodů
vyhovět  všem  žádostem o  přijetí  do  MŠ.  Nebylo  přijato  celkem 7  dětí.  V  ZŠ  kapacita
postačovala, disponovali jsme 1 volným místem. Při přijímání dětí a žáků bylo postupováno
v souladu s právními předpisy a v souladu s vnitřním předpisem „Zásady pro přijímání dětí
do MŠ“.
Kapacita  MŠ byla  plně  vytížena,  kapacita  ZŠ byla  nebyla  plně  využita.  Podle  výsledků
zápisu do 1 ročníku pro následující školní rok bylo nutné požádat Školský rejstřík o navýšení
kapacity ZŠ na 44 žáků, což se v mimořádném termínu podařilo.
Vyučování  začínalo tradičně v 7.45 hodin,  s  ohledem na provozně organizační  možnosti
školy. Do školní družiny bylo zapsáno 30 žáků. Opět byla zákonným zástupcům poskytnuta
možnost ponechat žáky školy v okrajových částech dne v předškolním zařízení na základě
Dohody o svěření pod dohled.
Součástí školní budovy je i školní herna, školní kuchyně  a jídelna.
Ve školní kuchyni se vařilo v průměru 65 jídel denně a byly zde připravovány svačiny pro
děti MŠ.
Ve školním roce se vyučovalo ve všech ročnících podle našeho ŠVP „Školní vzdělávací
program pro základní vzdělávání Zdravá škola“ čj.: 100/013.
Anglický jazyk byl vyučován ve 3. a 4. ročníku. Zájemci ze ZŠ i MŠ navštěvovali i v tomto
školním roce kroužek anglického jazyka.
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V ZŠ pokračovalo ve své práci odloučené pracoviště ZUŠ Velešín, kde probíhala výuka na
hudební nástroje.

Prostory školy byly využívány i dalšími soukromými organizacemi především k provozování
sportovně rekreačních činností - na základě dohod o pronájmu školních učeben.

Na škole pracovaly 4 zájmové kroužky:
1x kroužek anglického jazyka
2x atletický kroužek
1x kroužek relaxační

Nabídka  zájmových  útvarů  byla  opět  doplněna  možností  navštěvovat  oddíl  dětského
aerobiku, který funguje pod TJ Dolní Třebonín a pro svou činnost využívá hernu školy.

Ve  spolupráci  s MŠ  jsou  přijímána  opatření  k plynulému  přechodu  žáků  z mateřské  do
základní školy. Výsledky naznačují, že opatření fungují.
Na  škole  se  zatím  nevyskytly  problémy  s  užíváním  škodlivých  a  návykových  látek
a nezaznamenali  jsme  vážné  kázeňské  přestupky.  Děti  pravidelně  navštěvují  školu.
Absence Dětí je pouze omluvená.

Spolupráce školy a většiny rodičů byla  na dobré úrovni,  rodiče z valné většiny projevují
zájem o práci dětí, zajímají se o dění ve škole a podílejí se na akcích. Žáci dosahují pěkných
výsledků, zvládají nároky osnov, ve škole nebyl zatím neprospívající žák.
Zaostávajícím žákům je poskytována pomoc individuálně při vyučování, po dohodě s rodiči
i po vyučování. Učitelky MŠ pracují podle „Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání Hrajeme si celý rok“.

3. Přehled pracovníků školy
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4.  Údaje o přijímacím řízení  nebo o zápisu k povinné  školní  docházce a následném  
přijetí do školy.

Zápis do 1. ročníku se  uskutečnil 11. 2. 2014 ve spolupráci s učitelkou MŠ P. Andrlovou.
K zápisu se dostavilo 14 dětí, zapsáno bylo 13 dětí. Odklad školní docházky byl 1, nepřijatý
žák byl pouze 1, tento žáky neměl trvalé bydliště v obci.
Termín  pro  podání  žádostí  o  přijetí  k  předškolnímu  vzdělávání  proběhl  od  24.2.  do
28.3.2014. Celkem bylo podáno 15 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, přijato bylo
15 dětí a mohli jsme tak vyhovět všem žádostem.
Koncem školního roku došlo ke zvýšení kapacity předškolního zařízení jejím přesunutím do
nové budovy v čp. 6. Nová kapacita MŠ činí 40 dětí. Kapacita základní školy byla navýšena
na 44 žáků.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími  
programy  a  podle  poskytovaného  stupně  vzdělání  včetně  výsledků  závěrečných  
zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií.

Ve školním roce žádný žák neopakoval ročník. V porovnání s předchozími školními roky byly
výsledky vzdělávání na srovnatelné úrovni.

- 4 -



6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2013 / 2014 se pracovníci zúčastňovali školení dle plánu DVPP. 

Zaměření DVPP Účastníků
Specializační studium 1
Tajemství barev 1

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.

V průběhu školního roku je pro děti a žáky pořádána řada akcí a projektů. Vedení školy
tradičně zajistilo plavecký výcvik žáků ZŠ a MŠ. Děti i žáci se pod vedením pedagogických
pracovníků  podíleli  na  kulturním  programu  při  mikulášské  besídce,  setkání  důchodců,
besídce ke dni matek, vítání nových občánků a za pomoci provozních zaměstnanců byly
pořádány  akce  pro  veřejnost,  například  vánoční  a  velikonoční  dílničky  či  zpívání
u vánočního stromu. 

S výsledkem  práce  dětí  a  školy  byla  veřejnost  seznamována  prostřednictvím  vývěsek
v prostorách  Obecního  úřadu,  na  pravidelných  rodičovských  schůzkách,  nástěnkách,
internetových  stránkách  školy  a  pravidelným  vydáváním  „Školního  zpravodaje“.  Škola
využívá prostoru i v obecním časopise „Třebonínský občasník“.

Část dětí se podílela na sběru pomerančové kůry, za což byla odměněna věcnými cenami
a pochvalou na vysvědčení.
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Přehled vybraných aktivit ve školním roce 2013 / 2014

02.09. Slavnostní zahájení školního roku
12.09. Promítání fotografií v ŠD
17.09. Fotografování dětí a žáků s podzimní tématikou
19.09. Informativní schůzka rodičů žáků ZŠ
24.09. Informativní schůzka rodičů dětí MŠ
26.09. Pohádka „Princezna na hrášku“

    03.-04.10. Volné dny – rekonstrukce budovy ZŠ
    10.-11.10. Volné dny – rekonstrukce budovy ZŠ
    24.-25.10. Přenocování na hradě Rožmberk
    29.-30.10. Podzimní prázdniny

25.11. Divadelní představení Čarodějka Jennifer
28.11. Co dělá škola v noci?
03.12. Mikulášská besídka s nadílkou (Zlatá Podkova - Velešín)
13.12. Vánoční dílničky
18.12. Vánoční besídka v MŠ
19.12. Vánoční besídka v ŠD
20.12. Zpívání u Vánočního stromu s vánočními trhy

     21.-05.01. Vánoční prázdniny
20.01. Třídní schůzky
29.01. Dětský karneval v MŠ
30.01. Karneval ve školní družině
30.01. Vydání pololetních vysvědčení
31.01. Pololetní prázdniny
04.02. Informativní schůzka rodičů dětí MŠ

    10.-14.02. Jarní prázdniny
11.02. Zápis do 1. ročníku základní školy
24.02. Divadelní představení „O pejskovi a kočičce“
03.03. Pohádka „Žabákova dobrodružství“
07.03. Preventivní přednáška „Veselé zoubky“
13.03 Vystoupení na setkání důchodců
14.03. Bruslařský štafetový trojboj
25.03. Dopravní výchova v Hopsáriu
03.04. Zahájení plaveckého výcviku
07.04. Pohádka „Zvířátka a Petrovští“
15.04. Třídní schůzky
16.04. Velikonoční dílničky

     17.-18.04. Velikonoční prázdniny
09.05. Vystoupení dětí ke Dni matek – Penzion Kraus
12.05 Fotografování dětí
28.05. Školní atletický víceboj
02.06. Výlet dětí MŠ
03.06. Okresní lehkoatletická olympiáda - Kaplice
05.06. Třídní schůzky

     09.-13.06. Vícedenní vzdělávací pobyt v Infocentru Stožec (2.-4.r.)
11.06. Vyšetření zraku dětí MŠ – Lions Eye
21.06. Cesta pohádkami – obecní akce
28.06. Rafťáci 2014

01.07.-31.08. Letní prázdniny
07.07.-22.08. Přerušení provozu MŠ
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.

Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2013 / 2014 neprobíhala.

9. Základní údaje o hospodaření školy.
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