
Vážení rodiče, 
po delší odmlce vydáváme 3. a poslední číslo 
našeho školního časopisu v tomto školním 
roce, ve kterém se Vám snažíme 
zprostředkovat aktuální informace z dění 
v našem zařízení.  
V minulém čísle jsme se loučili informací 
o plánovaném navýšení kapacity a rozšíření 
naší dvojtřídní základní školy na trojtřídní. Vše 
proběhlo podle plánu a k dnešnímu dni má 
základní škola kapacitu 74 žáků. Pro 
přehlednost doplňuji, že kapacita předškolního 
zařízení dosahuje 40ti míst a do školní družiny 
může být zapsáno celkem 30 účastníků. 
Náš záměr, tedy vytvořit dostatečně velkou 
kapacitu pro místní děti v mateřské i základní 
škole a obnovit úplný 1. stupeň, se vydařil. 
Pouze u školní družiny můžeme vyhovět jen 
části zájemců. Obecně vzato půjde o mladší 
žáky a žadatele, kteří dojíždějí z větší dálky. 
Jak již bylo předesláno prostřednictvím 
internetových stránek naší školy, pro žáky ZŠ 
skončí výuka již v pátek 26. června předáním 
vysvědčení a cen za sběr léčivek. Mateřskou 
školu uzavřeme od 13. července do 21. srpna 
2015. 
Během letních prázdnin však život ve škole 
neustane. V plánu je II. etapa rekonstrukce, 
v rámci které je hlavním úkolem kompletně 
přestavět zastaralou umývárnu původní 
mateřské školy na toalety školáků a úklidovou 
komoru kuchařek. Dojde k vybudování 
místnosti pro kuchařky a školnici. V plánu jsou 
stavební úpravy v hrubé přípravně zeleniny i na 
jiných místech, opravy omítek a dlaždic. Škola 
by měla být téměř celá uvnitř vymalována. To 
vše s sebou nese velké nároky na provozní 

pracovnice, které budou muset nejprve školu 
na dané práce připravit a následně stráví 
mnoho hodin úklidem po řemeslnících. 
Částečnou proměnou projde i kolektiv 
pedagogických pracovníků. Rozloučíme se 
s paní učitelkou Tlapovou a výuky se od září 
ujmou 3 nové kolegyně. Paní vychovatelka ze 
školní družiny prodlouží svou výchovně 
vzdělávací činnost denně až do 16:50. Věříme, 
že tento krok ocení zejména pracovně 
vytíženější rodiče. Dopolední družina zůstává 
beze změny. 
S novými pedagogy přichází ruku v ruce také 
invence, zkušenosti z jiných škol. Některé 
ročníky se seznámí s novými učebnicemi. Žáci 
prvního ročníku zahájí, po dohodě s rodiči, 
výuku prvopočátečního čtení a psaní genetic-
kou metodou. Plánujeme samostatný první 
ročník, spojený 2. a 4. ročník a 5. ročník 
spojený se 3. . 
Žáky budeme rovněž vyučovat podle potřeby 
a možností v rámci učebních skupin. Cílem je 
vhodně zefektivnit výchovně vzdělávací proces 
a zohlednit případné specializace pedagogů. 
Sjednocujícím prvkem vyučujících pak bude 
jednotnost ve výchovném působení na žáky, 
pokračující spolupráce s rodiči v rámci třídních 
i individuálních schůzek a zachování tradičních 
školních a mimoškolních aktivit. 
Těším se na budoucí spolupráci a jménem 
všech pracovníků školy přeji všem dětem 
příjemně prožité prázdniny a Vám, rodičům, 
hezké léto a mnoho krásných zážitků na 
dovolené. 
 
Mgr. Jan Švec, ředitel školy 
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Volné dny v základní škole 

Letní prázdniny 

Přerušení  provozu mateřské školy 

Volejbal  Třebonín Open – pořádá TJ 

Obnovení provozu mateřské školy 

Slavnostní zahájení školního roku 2015 / 2016 

Dětský cyklovýlet 

Fotografování firmou PhotoDienst – na vybrané téma 

Podzimní Třebonín Pétanque Open 2015 

Podzimní bikrosové závody v bikeparku 

Podzimní Dětský Třebonín Pétanque Open 

Výlet na Kleť pro děti 

Vítání občánků 

Drakiáda 

Podzimní prázdniny 

Zájezd do solných lázní Gmünd 

Podzimní Třebonín Bowling Open 

Mikulášská besídka s nadílkou 

Adventní zájezd 

Zpívání u vánočního stromu 

Volné dny v ZŠ 

Vánoční prázdniny 

Vánoční divadélko 

Co nás v nejbližší době čeká? Přehled školních a obecních akcí. 

Pergola u mateřské školy 

pomalu roste… 
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Děti z MŠ se 
představily na 
květnové be-
sídce ke Dni 
matek se svým 
tanečním vy-
stoupením. 
Dětský aerobik 
je nejvíce za-
stoupený oddíl 
tělovýchovné 
jednoty Dolní 
Třebonín. 

Mezinárodní den dětí oslavila 
MŠ 3. 6. 2015 výletem do 
Týna nad Vltavou. Společně s 
třinácti rodiči si děti užily 
krásného slunečného dne na 
plujícím parníku. Na otáčivém 
hledišti potom všichni shlédli 
pohádku O líném Vojtíškovi. 
Výlet se moc vydařil.  

Do naší nové mateřské školy alespoň 
jednou za měsíc zavítá maňáskové divadlo 
Šikulka nebo Pan Pohoda z Divadla Z bedny. 
Děti se na představení vždy moc těší a užijí 
si spoustu legrace.  



V Dolním Třeboníně 
26.6.2015 

 
 

Můžeme se pochlubit úspěchem v recitaci, kde 
E. Bernardová a K. Vedlová v okresním kole 
získaly zlatou medaili. 
Dařilo se i plavcům na závodech v Lipně nad 
Vltavou. Zde jsme vybojovali 3 zlaté 
(T. Budková, H. Podruhová, J. Karásek) 
a 3 bronzové kovy (A. Neumanová, M. Bouška 
a N. Kubešová). 
Pochvalu zaslouží i atleti, kteří přivezli 
5 medailí z okresní olympiády v Kaplici, 
P. Mrhalová (2 stříbrné), M. Lakomý (2 bron-
zové) a H. Podruhová (1 bronzovou).  

Na čtyřdenním vzdělávacím pobytu v Javorníku si žáci 2. – 4. ročníku užili pobyt v přírodě, hry, 
sportovní i znalostní soutěže. Zájem o četbu u dětí podnítil pan spisovatel H. Klimek, který nás 
navštívil a který v závěru svého strašidelného vyprávění uspořádal autogramiádu. Strašidláře se 
staly oblíbenou dětskou četbou posledních týdnů. Prvňáci si zase užili spoustu zábavy v Zeměráji. 


