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Základní škola - 28. října 581
Žáci naší školy se každoročně účastní olympiád 
a různých soutěží v mnoha oborech. Tradičně dosa-
hují velmi pěkných výsledků v anglickém jazyce, a to 
nejen v kole okresním, ale i krajském.

� Anglický jazyk:
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 6. a 7. 
ročníku: 1. místo Věra Danielová
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 8. a 9. 
ročníku: 1.místo Šárka Páchová
Krajská soutěž ve zpěvu v anglickém jazyce:
2. místo Šárka Malošková
� Český jazyk:
Okresní kolo olympiády v českém jazyce:
8. místo Eva Vacková
� Dějepis:
Okresní kolo dějepisné olympiády:
3. místo Renata Papcunová
Krajské kolo dějepisné olympiády:
9. místo Renata Papcunová
� Chemie:
Okresní kolo chemické olympiády (které organizo-
vala naše škola): 4. – 5. místo Martin Vařeka, 10. 
místo Marek Šmirous
� Biologie:
Regionální kolo soutěže v poznávání rostlin, živoči-
chů, hornin a nerostů 6. a 7. ročníku:
Poznávání rostlin, hornin a nerostů: 9. místo Věra 
Danielová
Poznávání živočichů:1.místo Terezie Novotná, 5. 
místo Veronika Cábová
Regionální kolo soutěže v poznávání rostlin, živoči-
chů, hornin a nerostů 8. a 9. ročníku:
Poznávání rostlin, hornin a nerostů: 6. místo Moni-
ka Břízová, 7. místo Martin Vařeka
Poznávání živočichů: 3. místo Milan Diblík, 9. místo 
Petra Břízová
Regionální kolo v mineralogické olympiádě:
3. místo Martin Vařeka, 10. místo Milan Diblík
� Matematika:
Okresní kolo matematické olympiády:
11. místo v konkurenci osmiletých gymnázií (3. mís-
to v rámci základních škol): Vendula Krőglerová
Okresní kolo – Pythagoriáda: 1. místo Vendula Krö-
glerová
� Sportovní soutěže:
Okresní přebor ve sjezdovém lyžování v Říčkách:
5. místo Eliška Kulhavá, 10. místo Štěpán Chmelí-
ček
Okresní finále v hokeji: 2. místo
� Dopravní soutěž mladých cyklistů:
Oblastní kolo – 2. kategorie:
3. místo Miloš Zářecký, Pavel Skalický, Věra Danie-
lová, Eva Pauková

Všem našim žákům blahopřejeme a přejeme jim 
hodně úspěchů i v příštím školním roce! 

Regina Kohoutová

„Péče o budoucí pokolení je věcí nesmírně zodpo-
vědnou a musí se na ní podílet všichni, rodina, obec 
i stát. Každý tak, jak mu přísluší.“
 J.A.Komenský

25 let OU a PrŠ v Žamberku
Ano, letos v září to bude již čtvrt století, co mezi Vámi 
studují, pracují a aktivně se účastní života ve městě 
žáci naší školy - Odborného učiliště a Praktické ško-
ly. Ráda bych se jen krátce ohlédla za historií speciál-
ní školy, která se zabývá vzděláváním dětí se specific-
kými vzdělávacími potřebami. 
Historie školy se začala odvíjet 1. září roku 1981, kdy 
se učiliště osamostatnilo, v té době ještě pod názvem 
- Zvláštní odborné učiliště v Žamberku. A tak se původní obory textilní a stavební výroba rozšířily o další 
dva obory - potravinářská a papírenská výroba. Jelikož prostory přestaly moderním trendům ve vzdělávání 
vyhovovat, byla v roce 1990 zahájena přístavba školy, která připravila půdu pro další zkvalitnění edukace a 
opětovného rozšíření nabídky učebních oborů pro žáky. Ke stávajícím oborům přibyly obory – šití oděvů, 
šití prádla, pečovatelské a kuchařské práce. Změna poměrů po roce 1989 napomohla otevřít velký prostor 
možnostem pro handicapované děti a spoluobčany. Naše škola podpořila tyto tendence vzdělávání handica-
povaných nabídkou střední školy v Praktické škole tříleté, dvouleté a jednoleté. 
Posledních pět let čtvrtstoletí uběhlo velice rychle. Vždyť, kdo se zastaví byť jen na chviličku, přijde o mož-
nost tvořit budoucnost. Škola dál využívala všech způsobů zkvalitňování práce se žáky, kteří nám byli svě-
řeni. Zajišťuje všem oborům vhodná pracoviště pro kvalitní výuku odborného výcviku. Pokračuje vybavová-
ním učeben, dílen a sportovišť moderními pomůckami. Zajišťuje žákům dopravu na pracoviště OV autem 
(značky Opel 9 míst), které pak dále využívá pro mimoškolní aktivity žáků, jako jsou například sportovní 
soutěže, návštěvy kulturních akcí, ale i výlety a exkurze do spřátelených škol. Sportovní areál a zahrada do-
stává novou tvář, žáci si budují hřiště na petanque, na velké travnaté ploše vyrostly další parkové úpravy pro 
relaxaci a odpočinek. A jako třešničku na dortu, právě v roce výročí trvání dvaceti pěti let OU a PrŠ, jsme 
otevřeli poprvé třídu nového perspektivního učebního oboru zámečnické práce ve stavebnictví. 
Škola, jako je naše, by nebyla dobrou školou, pokud by neměla skvělé zázemí pro výchovu mimo vyučování. 
Poslední, velmi náročná přístavba v roce 2004 se týkala právě internátu. Nyní nabízíme k ubytování 96 lůžek 
v pokojích a garsonkách I. kategorie. Takto vybavený internát nabízíme ve volných dnech a prázdninách v 
rámci spolupráce s MěÚ Žamberk k příležitostnému užití městu.
Za 25 let svého trvání škola vyučila a připravila pro život 1580 absolventů. Svým posláním dává mladým 
lidem šanci k uplatnění v životě, kterou by mnozí z nich někde jinde marně hledali.
Využijme tohoto krátkého ohlédnutí k tomu, abychom ředitelce školy Mgr. Věře Říčařové, pedagogickým a 
ostatním pracovníkům školy popřáli do následujících let mnoho radosti i z nejdrobnějších úspěchů ve vý-
chově dalších studentů. Studentům přejeme vzdělané a osvícené pedagogy a všem společně radost z práce.
  Bc. Irena Kubelková, vedoucí internátu
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05.08.- 06.08. tenis turnaj dětí do 10 let a minitenis
12.08. kvadr. mistr.světa kvadriatlon Sedlčany
13.08. běh Černovírský kros
26.08. běh Běh na Králický Sněžník
26.08. tenis turnaj manželských párů
02.09.- 03.09. kan. mistrovství ČR Ostrož.Nová Ves
02.09. běh Výprachtice – Buková hora 7,0 km
03.09. běh Sázava – Lázek 7,9 km
02.09.- 03.09. tenis turnaj neregistrovaných mužů
09.09. kan. Pohár Sezemic
10.09. kan. Černožický kilometr
10.09. běh Jablonné – Jamné 7,5 km
09.09. tenis turnaj podnikatelů a sponzorů
10.09. tenis turnaj neregistrovaných žen
16.09. běh Lesní běh Rokytnice v O.h.
16.09.- 17.09. tenis oslava 80 let tenisu TOSK Žamberk
23.09. běh cross po lyž.tratích Česká Třebová
24.09. běh Běchovice – Praha
23.09. tenis závěrečný oddílový turnaj všech kategorií
30.09.- 01.10. kan. MČR maraton Týn n.Vlt.
30.09. duatlon Žamberk – zámecký park, přebor Pardub.kraje
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Odborné učiliště a Praktická škola, 564 01 Žamberk, Tyršova 214 

NABÍZÍ VOLNÉ MÍSTO na pozici vychovatele – vychovatelky.
Požadujeme středoškolské pedagogické vzdělání, obor vychovatelství se za-

měřením na speciální pedagogiku.
Předpokládaný nástup 28.8.2006.

Nabídky včetně strukturovaného životopisu zasílejte 
na výše uvedenou adresu do 18.8.2006.

Případné dotazy na tel. 465 614 472.

Srdečně zveme všechny příznivce volejbalu na 
již tradiční 

SRPNOVÝ TURNAJ 
VE VOLEJBALE MUŽŮ, 

který se letos uskuteční 
v sobotu 5. srpna od 8.00 hodin 

na hřišti u sokolovny v Žamberku. 
Kvalitní sportovní výkony, dobrá zábava 

a bohaté občerstvení zajištěno. 
Za volejbalisty Tomáš Hlavsa


