Vitějovický zpravodaj – říjen 2013

V pondělí 2. září 2013 začal úderem osmé hodiny ranní na ZŠ Vitějovice nový
školní rok 2013/2014. Během prázdninového období byl ve škole čilý ruch.
Zaměstnanci OÚ Vitějovice byla vymalována kmenová učebna II. třídy. Dále byla
v téže třídě položena nová podlahová krytina a instalována nová pylonová
tabule. Do kmenové učebny I. třídy byl zakoupen nový žákovský nábytek – 8
kusů školních lavic a 16 kusů židlí.
Na úvodní hodině 2. září 2013 přivítal žáky pan starosta a zástupkyně SPOZu
paní Jiráňová, která předala šesti žákům 1. ročníku knihu na památku prvního
školního dne. Ve škole se nyní vzdělává 27 žáků. Vzdělávání žáků je v naší škole
realizováno pomocí Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. V I. třídě
(1. a 4. ročník – 12 žáků) je vyučujícím ředitel školy Mgr. Vladimír Trávníček, ve
II. třídě (2., 3. a 5. ročník – 15 žáků) je třídní učitelkou Mgr. Jaroslava Seberová.
Pedagogické zaměstnance doplňuje školnice, paní Andrea Valentová.
Každoročně nabízíme žákům také „pestrou paletu“ volnočasových aktivit
v podobě zájmových kroužků. V nabídce letošního školního roku jsou tyto
zájmové kroužky: Anglický jazyk, Dovedné ruce, Informatika – základy práce na
PC a Pohybové hry. Nabídku doplňuje nepovinný předmět Náboženství, který
vyučuje pan Petr Hovorka. Pro žáky dále pořádáme plavecký výcvik, výjezdy za
kulturou na divadelní představení, pravidelné návštěvy vzdělávacích pořadů
v CEV Dřípatka a mnohé další akce.
Z pohledu ředitele školy je důležité pokračovat v naplňování Koncepce
rozvoje ZŠ Vitějovice na léta 2009 – 2015 „Zdravá škola“. Prioritou zůstává
konkurenceschopnost naší školy se školami městskými. V letošním školním roce
vstupujeme do závěrečné etapy realizace projektu EU peníze školám
„Interaktivní škola pro konkurenceschopnost“, který potrvá do srpna 2014. Po
nákupu počítačů do počítačové učebny jsme o letošních prázdninách zakoupili a
instalovali novou interaktivní tabuli do kmenové učebny II. třídy. Postupnými
kroky tak naplňujeme moji vizi, že i venkovská škola může poskytovat vzdělání
na odpovídající úrovni, plně srovnatelné se školami městskými. Na tomto místě
bych rád pozval vitějovickou veřejnost na „Den otevřených dveří“, který
pořádáme ve středu 27. listopadu 2013 od 14.00 do 18. 00 hodin. Přijďte se
podívat, jak se změnila naše škola od doby, kdy jste ji navštěvovali. K návštěvě
zveme též budoucí prvňáčky se svými rodiči.
Závěrem bych rád informoval občany Vitějovic o právě probíhající sběrové
akci. Ve škole je možno v měsíci říjnu 2013 odevzdat tříděný starý papír -

noviny, časopisy s letáky, staré knihy, lepenku. Všem čtenářům Vitějovického
zpravodaje přeji příjemné podzimní dny.
Mgr. Vladimír Trávníček
ředitel ZŠ Vitějovice

