
 
 
Školní rok 2003/2004 je úspěšně zahájen a proto mi dovolte, abych v něm všem vám, kteří 

máte s dětmi školou povinnými co dočinění – myslím tím nejen rodičovstvo, ale i všechny babičky a 
dědečky, tetičky a strýčky a samozřejmě ty, kteří mají výchovu a vzdělávání přímo v popisu práce 
nebo spíše, je to jejich životním posláním –popřál mnoho úspěchů, zdraví, pevné nervy a někdy i 
pevnou ruku. 

Neboť v minulém zpravodaji chyběl příspěvek o dění z naší školy, rád bych alespoň 
telegraficky informoval, co se v druhém pololetí minulého školního roku ještě událo. 
 
 7. 2. - 11. 4.  plavecký výcvik  3. a 4.  ročníku v plaveckém areálu Laguna v Třebíči 
 2. 4.   vystoupení kouzelníka Vildomce v tělocvičně školy 
 9. 5.  výlet pro rodiče a děti na kolech do Ketkovic – návštěva a prohlídka  

spádové školy  
 26. 5.   oblastní turnaj v minikopané škol pořádaný naší školou  

RAPO_SCHOOL OPEN za účasti ZŠ Březník, ZŠ Ketkovice,   
ZŠ Kralice nad Oslavou, ZŠ Rapotice a ZŠ Vysoké Popovice  

 30. 5.  den dětí u VÚ Rapotice 
 19. 6.  školní výlet – Macocha, Punkevní jeskyně, mlýn v Rudici, rudické propadání 
 24. 6.  sportovní dopoledne – atletické discipliny 
 26. 6.   Rozškoulení – zábavné a taneční rozloučení se školním rokem 
 27. 6.   konec školního roku – slavnostní předání vysvědčení 

 
Jak z předešlých řádků vidno, je naše škola co do nabídky pořádaných akcí velmi činorodá. 

Rovněž kvalita výchovy a vzdělávání je na naší škole na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí i výsledky 
inspekcí prováděných na škole. Venkovsko – rodinný charakter naší školy pak dává velmi dobré 
předpoklady pro dostatečnou individuální péči o každého žáka. Tím více nás znepokojuje a trápí, že 
děti s trvalým pobytem v Rapoticích se stávají žáky jiných, větších škol u nichž rozhodně není 
zajištěna taková péče o každého jednotlivce jako ve  škole naší. Tento nešvar je tím 
bolestivější, čím hlouběji, díky takto způsobenému úbytku žáků, musí obecní radní sahat do 
obecní pokladny, tedy po penězích Vás všech, neboť každý chybějící žák se musí státu zaplatit. 
A to i tehdy, když se škola snaží vycházet všemožně vstříc všem opodstatněným a realizovatelným 
požadavkům zvenčí. Ať se jedná o modernizaci výuky, rozšíření nabídky cizích jazyků, o prodloužení 
doby trvání školní družiny. Ta mimochodem pracuje denně až do půl čtvrté odpoledne, čili o děti je 
postaráno až dlouho do odpoledne, včetně možnosti plnit si zde domácí úkoly. To rozhodně není 
všude běžné.  

Neboť ve školství pracuji již řadu let, a osobně jsem jako žák absolvoval velkou městskou 
školu s více než dvěma sty žáky, domnívám se, že mohu celkem kvalifikovaně porovnávat všechny 
aspekty výchovy a vzdělávání na malé a velké škole. A mohu tedy říci pouze jediné – udržme si naši 
školu a podporujme ji. Škola je ten největší klenot v pokladnici každé obce. 

 
Závěrem se loučím s našimi loňskými absolventy a přeji jim mnoho úspěchů v dalším studiu: 

Budín Jindřich, Dobeš Michael, Jánská Kamila, Knihař Jan, Knotek Tomáš, Lišková Zuzana, 
Nedvěd Vladislav a Pavlíček Michal   

a přeji mnoho úspěchů našim novým malým prvňáčkům, kterým přeji, aby pro ně byla škola 
hrou: Suchý Tomáš,  

 
 

více na www.rapo-school.ogr 
 

 
 Mgr. Roman Jánský – ředitel školy 

http://www.rapo-school.ogr/

