Vitějovický zpravodaj – prosinec 2013
S blížícím se koncem kalendářního roku nastává obyčejně čas bilancování.
Jaký vlastně byl rok 2013 v naší škole? Odpověď na předchozí otázku musí být
kladná. Uplynulý rok patřil rozhodně k těm úspěšnějším v historii zdejší školy.
Vitějovická škola měla po letech opět dostatečný počet žáků. Do června 2013
ji navštěvovalo 30 žáků a po odchodu 9 žáků 5. ročníku jsme nový školní rok
2013/2014 zahájili s 27 žáky. Z pohledu ředitele školy, se nám dařilo naplňovat
Koncepci rozvoje ZŠ Vitějovice na léta 2009 - 2015 „Zdravá škola“. Vhodně byly
investovány finanční prostředky získané v rámci projektu EU peníze školám.
Obě kmenové učebny I. i II. třídy mají nyní nainstalovány moderní interaktivní
tabule. Počítačová třída má nové počítačové vybavení, a tak si troufám tvrdit,
že jsme plně konkurenceschopní městským školám. Z prostředků zřizovatele tj.
Obce Vitějovice jsme zakoupili nové školní lavice a židle rovněž do obou
kmenových učeben, dále proběhla výměna podlahové krytiny a instalace nové
pylonové tabule v učebně II. třídy. Chceme, aby naše škola byla
důstojnou pokračovatelkou školy, u které si v příštím roce 2014 připomeneme
145. výročí jejího vzniku. Aby i vitějovická veřejnost měla možnost posoudit, jak
se naše venkovská škola mění, uspořádali jsme „Den otevřených dveří“. Byli
jsme potěšeni zájmem občanů, kteří si přišli školu prohlédnout. Příchozím
občanům se ve škole líbilo a vyjadřovali se o škole pochvalně. To mě
samozřejmě těší. Dále mě potěšil zájem předškoláků z Vitějovic i Hracholusk,
kteří se přišli v doprovodu svých rodičů podívat, co je ve škole čeká.
V uplynulých podzimních měsících pokračovala naše spolupráce s CEV
Dřípatka v Prachaticích, kde žáci navštívili čtyři různé vzdělávací pořady.
Pokračovali i naše výjezdy za kulturou do Vodňan. Žáci nižších ročníků zhlédli
„Vodnickou pohádku“ a žáci vyšších ročníků vánoční pořad „Kamarádi
v Betlémě“. Další podzimní akcí, kterou škola již několik let úspěšně pořádá, je
sběrová akce. Také letos bych rád poděkoval všem občanům, kteří se účastnili.
Celkem bylo odevzdáno přes 2 tuny papíru a škole tak na účet přibylo více než
2 000,- Kč. Z dalších akcí bych zmínil charitativní sbírku občanského sdružení
CPK Chrpa a fondu Sidus, které každoročně probíhají na naší škole. První
prosincovou neděli pak žáci školy vystoupili společně s dětmi z MŠ Vitějovice,
pod vedením Mgr. Seberové, s pásmem koled u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu, kterým si připomínáme zahájení adventního období.
V těchto dnech, kdy píši tento článek, žáci pilně nacvičují s paní učitelkou Mgr.
Seberovou své vystoupení na Vánoční besídku.

Na tomto místě vždy připomínám rodičům nastávajících prvňáčků termín
zápisu žáků do 1. ročníku ZŠ Vitějovice pro školní rok 2014/2015, který
proběhne v pátek 1. února 2014 od 12.00 do 18.00 hodin v budově školy.
Všem žákům školy přeji příjemně prožité vánoční prázdniny, pokud možno se
sněhovou pokrývkou. Do nového roku přeji naší škole, aby byl stejně příznivý
jako ten končící. Všem zaměstnancům školy a občanům pak přeji, aby je v
novém roce provázelo zejména pevné zdraví, životní optimismus a nezbytná
dávka štěstí.
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