
ˆ    Stalo se …a nebylo toho od minule málo

ˆ   Právní  
okénko …    

                             Počátkem listopadu  
vešel v platnost nový školský zákon. 
Legislativních změn je v něm oproti 
předešlému zákonu hodně. Tou pro 
existenci malých škol   z nejdůležitějších 
je  stanovení  minimálních počtů žáků 
potřebných pro určení počtu  tříd resp. 
bytí či nebytí škol. Nový zákon logicky 
správně upravil počty žáků na čísla, 
která vzhledem k náročnosti málotřídní 
výuky oproti klasické jsou více příznivá. 
Konkrétně tedy: doposud jsme jako 
trojtřídní škola museli díky povinnosti 
průměrného počtu žáků 17 ti na třídu mít 
celkový počet žáků 51. Při menším počtu 
jsme museli žádat Ministerstvo školství o 
výjimku z počtu žáků, která mohla, ale 
také nemusela být udělena. Nový zákon 
nám stanoví počet žáků na třídu 14. tzn. 
nutný počet pro trojtřídní školu je 42, 
obec však sama může udělit výjimku až 
do počtu 38. Školám dvojtřídním pak 
stačí dokonce 26 resp. 22 žáků a 
jednotřídka může existovat i v počtu 10 
resp. 6 žáků. 
 

ˆ  Vánoční 
slovo … 

      Kdo by neměl rád Vánoce? 
Cukroví, vánočka, smažený kapr 
s bramborovým salátem a 
především klid, pohoda a pohádky 
v televizi.  
     My všichni školou povinní Vám  
k tomu všemu přejeme ještě 
zdraví, lásku, pohodu a zejména 
dětem pak také pod stromečkem 
to, co si přály nejvíce.  

ˆ   Vločky z lavic …    
h Rumcajs se oženil s Mamkou … 
h Ostrov u Itálie se jmenuje Cicílie … 
h Prase má speciálně vyvinutý rypák … 
h Les je zásobárnou vody a větru …  
h Nesmím se prát v nepřítomnosti učitele … 
h Nesmím říkat ani ukazovat sprostá slova … 

    šškkoollnníí  vváánnooččnníí 
ppřříílloohhaa  rraappoottiicckkééhhoo  zzpprraavvooddaajjee 
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h Slavnostní zahájení školního roku 2004/2005 se  
uskutečnilo 1. září v budově školy. Za přítomnosti paní  
starostky byly žákům rozdány  balíčky školních potřeb.   

h Dne 14. října  jsme se zúčastnili exkurze  
do jaderné elektrárny v Dukovanech. Návštěvám 
našeho typu je určeno informační centrum. Neboť má  
kapacitu zvíce 45  osob, nabídli jsme spoluúčast také 
škole popovické a společně také tuto exkurzi uskutečnili. O bezpečnosti elektrárny jsme nikdy nepochybovali  
a návštěva v centru nás o tom ještě více  přesvědčila. 
 

                   



ˆ    Poděkování 
                  Konec roku obvykle patří ohlédnutí za uplynulým 
rokem. Také my jsme se poohlédli a zjistili jsme, že nejsme ve 
svém poslání sami, že je zde mnoho těch, kteří naši práci 
podporují a významně nám v ní pomáhají. Pro nedostatek místa 
není možno uvést všechny, kteří přispěli naší škole v tomto roce 
finančně, materiálově nebo vlastní prací (seznam je  
k nalezení na našich internetových stránkách v sekci  
sponzoři). 

       Vám všem patří náš dík  
        a malý sněhulák pro štěstí. 
 
                    Mgr. Roman Jánský – ředitel školy 

ˆ    Školní licence 
SW software = 
programové vybavení 

 
      Naše škola vlastní licence  na cenově  
velmi výhodné nákupy některých titulů 
výukového SW a encyklopedií z nabídky 
firmy Pachner s.r.o. Jedná se zejména o 
tituly firem  BSP Multimedia a PONŠKOLA.  
      Podrobný ceník lze získat ve škole, 
v obchodě a také na našich internetových 
stránkách.                                                         
            Informace také na t.č. 602 121 523 

ˆ    Hřiště, bude 
nám to svištět  

   Díky obcí získané dotaci z grantu DUHOVÉ 
ENERGIE (ČEZ) získala naše škola nový 
povrch pro sport a hry mnohem vhodnější, 
než byl   stávající. S oteplením na něm 
přibude ještě lajnování na odbíjenou, malou 
kopanou a košíkovou.  
     Tímto nabízíme možnost organizovaným 
skupinám pod vedením dospělého využívat 
bezúplatně hřiště ke svým sportovním 
aktivitám za podmínek dohodnutých 
s ředitelem školy.  

h Brigády na úpravě okolí školy 2. 10. se zúčastnilo 13 dospělých a 8 dětí; terénní úpravy před školou a betonování doskočiště pro skok daleký v prostoru školního 
hřiště byly cílem brigády, která za slunečného počasí proběhla za přítomnosti pánů, paní a dítek Bechnů, Outratů, Polehlů, paní Brůžové, Menšíkové, Nováčkové, 
Valové, pana Kolaříka nejstaršího, Slámy a manželů Jánských. Všem tímto děkujeme. 

   

              
 

h Tradiční podzimní turnaj v přehazované škol rapo_school open 2004 za účasti družstev škol rapotické, kralické, březnické a velkopopovické se uskutečnil 20. 10. na 
hřišti naší školy. Ne, že bychom chtěli Pierra Coubertaina poslouchat na slovo, přesto však pro naše bronzové umístění platilo ono pověstné „… není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se!“  Umístění: 1: ZŠ Kralice, ZŠ Březník, 3. ZŠ Rapotice, 4. ZŠ Vysoké Popovice 

 

ˆ    Zápis 
do 1. 
ročníku  

   proběhne v sobotu 15. 2. 
2004. 
   Sraz je v 10 hodin v budově 
školy. Po krátké prohlídce školy 
proběhne zápis. 
Přezůvky a rodný list dítěte 
sebou.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Počátky školství v obci - pokračování 
Dítek bylo počátkem roku škol. 1886/7: 68 (37 chlapců, 31 dívka).   Den  2.prosince 1888 – památka 40ti letého nastoupení na trůn JV císaře pána Františka Josefa I. – oslaven 

předpisům úřadů vyšších přiměřeně. Dítky obcovaly slavným službám božím, po nichž dítkám význam toho dne vysvětlen. Dítky vybídnuty k obzvláštní lásce a oddanosti k JV císaři pánu. Na 
památku této jubilejní slavnosti věnováno od obce pole hned za školní budovou (pod 2 míry) k tomu účelu, aby na poli tom po čase ve lhůtách založen byl pěkný sad „Císařská zahrada“ nazvaný. 

… pokračování příště (použito dobové gramatiky) 


