VÝROČÍ CHABERSKÉ ŠKO LY:
190 let od otevření první obecní školní budovy v Chabrech
75 let od zahájení výuky v nové budově školy

ČASOVÝ PLÁN OSLAV:
14. září 2013
- „Stará školní třída“ - výstava v Knorově statku při příležitosti dne
EHD ve spolupráci s OSOP
- ve 13 hodin slavnostní zahájení oslav
září 2013 - červen 2014
- celoroční stálá výstava obrazových materiálů a dobových textů,
týkajících se dějin školy a školství - v šatně školy
leden - únor 2014
- „Škola základ života, aneb cesta do dějin chaberského školství“ výstava v Chaberském dvoře: dobové fotografie, archiválie, školní
kroniky - průřez tím nejzajímavějším z vývoje školství v Chabrech
- vernisáž výstavy v úterý 14. ledna 2014 od 18 hodin
17. ledna 2014
- Den otevřených dveří - slavnostní setkání pamětníků, bývalých žáků
i zaměstnanců školy
- divadelní představení žáků školy
- promítání starých školních fotografií s vyprávěním o dějinách školy
v Chabrech (s pomocí OSOP)
11.června 2014
- Zahradní slavnost - slavnostní zakončení oslav, prezentace
celoročních projektových prací dětí - zahrada školy
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