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Den se se dnem snoubí a rok 2003 je již pouhou 
minulostí. Dovolte mi tedy, vážení čtenáři, abych Vám do toho 
nového roku – „dvoutisícího čtvrtého“ – popřál mnoho zdraví, štěstí, 
spokojenosti a úspěchů ve všech Vašich činnostech.  

Školní rok je, na rozdíl od toho kalendářního, koncipován 
časově odlišně, první půle toho aktuálního nastane koncem ledna. 

Žáci dostanou svá pololetní vysvědčení a my učitelé se ohlédneme po tom, co a jak jsme za 
uplynulý půlrok udělali. Budeme bilancovat: 

 
 1. 9. 2003    slavnostní zahájení školního roku 2003/2004 
 5. 9.   koncert hudební skupiny Ztracená sezóna v tělocvičně školy (pro veřejnost) 
 26. 9.  oblastní turnaj škol v přehazované rapo_school open (účast: ZŠ  

Březník, Kralice nad Osl., Rapotice, Vysoké Popovice; Rapotice – 2. místo) 
 13. 10.  návštěva filmového představení v Náměšti nad Oslavou 
 20. 10.  výlet do Planetária a hvězdárny M. Koperníka v Brně a kapucínské hrobky  

tamtéž 
 říjen  školní turnaj v piškvorkách 
 říjen  zahájení činnosti zájmových kroužků – jazyka anglického, jazyka  

německého, výpočetní techniky, výtvarné dílny a stolního tenisu 
 5. 12.  do školy se dostavil pro neposlušné žáky čert 
 prosinec  v prosinci 2003 a lednu 2004 se žáci čtyřikrát účastnili bruslařského výcviku  

na zimním stadionu v Náměšti nad Oslavou 
 13. a  19. 12.  divadlo „O 12 měsíčkách“ odehráli žáci školy pro veřejnost v sokolovně  

v Rapoticích a poté v hospodě U Frančiců v Sudicích 
 19. 12.  vánoční besídka žáků školy 

 
 

Neboť pouhé ohlížení se za tím co bylo stačit nemůže, je nutné hledět, očekávat a 
zejména plánovat také to, co bude, co nás čeká v nejbližších hodinách, dnech a týdnech: 

 
 21. ledna - beseda o školní zralosti a režimu žáka ZŠ - začátek v 15.45 hod.(část o školní 

zralosti), resp. v 17 hod. (část o režimu žáka)  - přednášky a besedy povedou pracovníci 
Pedagogicko psychologické poradny Náměšť nad Oslavou – zveme všechny zájemce o uvedenou 
problematiku 

 3. února - zápis žáků do prvního ročníku ZŠ - zahájení ve 14 hodin - rodný list dítěte a přezůvky 
sebou  

(Školský zákon, par. 34 – Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 
počátku školního roku do konce kalendářního roku, může být přijato do školy, je-li tělesně a 
duševně dostatečně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Není-li dítě po 
dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce, odloží mu ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden rok.) 

 únor – zahájení devíti dvouhodinových lekcí plaveckého výcviku žáků 3. a 4. ročníku 
v plaveckém bazénu v Třebíči 

 ... přelom července a srpna – 6. ročník školního tábora v Biskupicích – podrobnosti pro 
zájemce budou zveřejněny začátkem února ... 

 
 

Abych své suchopárné výčty a vyprávění završil něčím alespoň trochu akčním, 
nabízím Vám závěrem krátký úryvek z vyprávění žáka 4. ročníku o již zmíněném divadelním 
představení ...  a diváci poslouchali a dívali se, jak nám to jde. Na konci pohádky jsme se 
všichni společně uklonili, opona se zahrnula ... a ... zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

(Aleš Kolařík) 
 
 

více informací o škole naleznete na www.rapo-school.ogr 
 Mgr. Roman Jánský – ředitel školy 


