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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Bývalá budova mateřské školy byla umístěna mezi Kaplí Betlémskou, kostelem svatého Prokopa a hřbitovem. Do roku 1973 sloužila
tato budova jako součást základní školy a v roce 1973 byla zrekonstruována a předělána na dvoutřídní o kapacitě 60 dětí. Od roku
1992 je mateřská škola pouze jednotřídní.
Od září 2006 přestavbou bývalého školního bytu a částečnou přístavbou byla uvedena do provozu jednotřídní mateřská škola, která
je součástí budovy základní školy a je s ní přímo spojena. Má jednu
prostornou třídu ve tvaru L, šatnu a hygienické zařízení a jídelnu,
která se nachází v suterénu budovy školy.
V roce 2007 bylo před budovou vybudováno dětské hřiště s hracími
prvky, které odpovídají představám dětí i pedagogů.
Od září 2010 je v provozu zahradní domek na úschovu pomůcek
k činnostem na školní zahradě. Děti využívají pergolu, která v létě
poskytne stín a za špatného počasí příjemný azyl. Na školním
dvorku bylo postaveno zahradní arboretum s edukativně-rehabilitačním pískovištěm a kačírkovou plochou, které nám umožní poznávat přírodu všemi smysly i hmatovými podněty.
Kapacita MŠ je 24 dětí, ale vzhledem k tomu, že počet dětí se stále
zvyšuje, byl podán v letošním roce návrh na rozšíření o jednu třídu.
Stavební práce byly zahájeny v červenci 2012 za ﬁnančního přispění
Městyse Besednice a vybavení bylo částečně hrazeno z dotace Jihočeského kraje z prostředků grantového programu „Opravy a rekonstrukce mateřských škol“. Od září 2012 je v provozu dvoutřídní
mateřská škola s kapacitou 43 dětí.
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PřísPěvkový Projekt „Besednice 2012“ Byl realizován s finanční účastí jihočeského kraje.
vydal: Městys Besednice v roce 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Již od školního roku 2004/2005 působí jedna z poboček základní
umělecké školy trhové Sviny také v Besednici. Do základní školy,
která poskytla prostory zUŠ trhové Sviny dojíždějí pedagogové za
dětmi. Výhodou je, že výuky školní i základní umělecké školy mohou
na sebe hned navazovat a žáci nemusí dojíždět. Děti navštěvují tyto
obory: hru na klavír, zobcovou ﬂétnu a kytaru, hudební nauku a sborový zpěv.

Počátky školství v Besednici se datují k roku 1787, kdy byla v části
myslivny zřízena škola. 30. října 1833 byla slavnostně otevřena nová
škola vedle kostela. 9. ledna 1939 se přestěhovala do Besednice
z Kaplice česká měšťanská škola. Po válce, 26. února 1946, byla v budově radnice otevřena i mateřská škola. Významným mezníkem pro
školství v Besednici byl rok 1948, kdy byla zahájena stavba nynější
školy. Pracovalo se i v zimě, takže v roce 1950 byla škola slavnostně
otevřena, i když zcela dokončena byla až v roce 1951.

Každoročně na sklonku školního roku přijme starosta městyse na
radnici žáky, kteří reprezentují školu při sportovních a pěveckých
soutěžích a zajišťují kulturní vystoupení na akce pořádané městysem.

keramická dílna s hrnčířským kruhem a vypalovací pecí a učebna vybavená dataprojektorem. Žákům je nabízena poměrně široká nabídka
volnočasových aktivit – sportovní hry, ﬂorbal, dovedné ruce, keramika, rehabilitační cvičení, výtvarný kroužek, požární sport atd.
K pohybovým aktivitám žáků slouží tělocvična, školní hřiště na kopanou s běžeckou dráhou a asfaltová plocha pro hraní míčových her.
Žákům je k dispozici i školní bufet. Na vzhledu chodeb a tříd se podílejí vyučující se svými žáky.

za posledních několik let školní budova prošla komplexní rekonstrukcí. Byla vybudována nová kotelna na spalování biomasy, odvodnění školní budovy, výměna oken a krytiny střechy, radiátorů
a vybudovány nové šatny u tělocvičny. celá školní budova byla zateplená a škola dostala i nový kabát v podobě nové fasády. Během
školních prázdnin byla vybudována nová počítačová učebna, která
přispěje ke zvyšování kvality výuky prostřednictvím digitálních
technologií.
základní škola je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Součástí školy
je i jedno oddělení školní družiny, moderně vybavená školní kuchyně
s jídelnou a nová budova mateřské školy s dětským hřištěm.
V současnosti se počet žáků základní školy pohybuje kolem 150.
Vyučování probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření
v odborných učebnách – chemie, fyziky, informatiky. Při vyučování
jsou využívány i moderní prvky výuky jako je práce s výukovým softwarem apod. Pro výuku žáků slouží počítačová učebna s internetem,

