ZŠ Chlebičov
Historie naší školy se datuje od roku 1902, kdy byla školní budova dostavena a 5. října 1902 se začalo
vyučovat. V roce 1903 měla I. tř. 73 žáků a II. tř. 80 žáků. V roce 1905 byla škola rozšířená na
trojtřídní.
1. prosince roku 1924 byla otevřena školní čítárna. Časopisy dodával Osvětový sbor v Kravařích.
26. října 1925 se začalo vařit ve školní kuchyni, vybudované v domě Leopolda Harasima. Od 1. září
1930 byla zřízená pro velký počet žactva 4. postupová třída. Učitelský sbor se účastnil různých kursů,
např. knihovnického, tělovýchovného, kreslení atd.
Počátkem srpna 1936 se začalo s elektrifikací obce. Ve školní budově bylo elektrické světlo rozsvíceno
10. září 1936 v 1530.
6. října 1946 bylo založeno rodičovské sdružení. Díky sbírce mezi rodiči a hlavně pomoci ONV Písek
mohla být vybavena knihovna, zakoupen promítací přístroj, šicí stroj, kamna aj. zařízení pro školu.
Od 1. 9. 1959 byla škola organizována jako pětitřídní. K dispozici byly jen tři místnosti pro pět
postupových ročníků, proto muselo být i v tomto roce zavedeno střídavé vyučování.
V roce 1959 byl ve školní budově zaveden vodovod.
Na škole existovala řada kroužků, např. divadelní, tělovýchovný, kroužek dovedných rukou nebo
recitační.
V roce 1967 bylo při škole dokončeno hygienické zařízení a o čtyři roky později se začalo vyučovat
v pěti samostatných třídách díky dokončené přístavbě k národní škole.
Roku 1975 byla přestavěna bývalá třída ve staré části školy na učebnu tělocviku. V srpnu 1978 byla
jedna učebna ve škole přebudována na školní jídelnu.
Ve školním roce 1983/84 bylo zřízeno V Chlebičově oddělení školní družiny. Roku 1985 škola zřídila
volejbalové hřiště a postavila šplhadla. Žáci školy se velmi aktivně podíleli na sběru léčivých rostlin a
sběru druhotných surovin.
Škola pořádá každoročně dětský karneval, oslavu MDD, vánoční besídku, různé zájezdy a výlety,
organizuje návštěvy divadelních a filmových představení pro žáky v Opavě atd.
V roce 1994 byla přistavena nová učebna tělocviku včetně sociálního zařízení vedle uhelny a kotelny.
V roce 1996 byla škola plynofikována a z uhelny a kotelny se vytvořila klubovna pro školní jídelnu .

