
www.zamberk.czŽamberské listy 11

ST EDNÍ ŠKOLA OBCHODU, EMESEL A SLUŽEB 
ŽAMBERK, ZÁMEK 1, PS  564 01 

Tel:  465 614 225 Fax: 465 614 237 
E-mail: zamek@zamek.zamberk.cz  
www.zamek.zamberk.cz 

SRDE N  VÁS ZVEME NA DEN OTEV ENÝCH DVE Í:
 30.11. 2007 od 9.00 do 16.00 hodin 
                  11.01. 2008 od 9.00 do 15.00 hodin 

P EHLED STUDIJNÍCH OBOR

Kód Název oboru Obor Délka studia Forma studia P edchozí vzd lání Zakon ení studia
1 Truhlá  U 3 D Z VL 
2 Zedník U 3 D Z VL 
3 Instalatér U 3 D Z VL 
4 íšník, servírka U 3 D Z VL 
5 Kucha , kucha ka U 3 D Z VL 
6 Prodava , prodava ka U 3 D Z VL 
7 Obchodník, obchodnice S 4 D Z MZ 
8 Mechanik instalatérských 

a elektrotechnických za ízení
budov

S 4 D Z MZ 

9 Podnikání S 2 D VL MZ 

VYSV TLIVKY: 
Obor: S - studijní, U – u ební, 
Délka studia: uvedena v letech, 
Forma studia: D – denní, 
Vzd lání: Z - základní, VL – st ední vzd lání s výu ním listem,   

MZ – st ední vzd lání  s maturitní zkouškou.                 T ŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI 

  Z našich škol
SLAVNOST DÝNÍ 

ve školní družině ZŠ Žamberk, Nádražní 743

Ve středu 24.října pořádala naše školní družina již 
4. ročník „Slavnosti dýní“. Sešlo se 63 dětí a dospělých 
a společným cílem bylo strávit příjemný podvečer. 
Při vstupu byli všichni označeni razítkem netopýra, 
museli se také podepsat netopýří krví na „listinu du-
chů“.
Pak se již posadili ke stolkům a začalo vlastní dlabání, 
kutání a dobývání dýně. Mezi prací plnily děti úkoly, 
za které byly odměněny bonbony. Určitě přišlo vhod 
i malé občerstvení a „čarodějný lektvar“, který nám 
zhotovila a věnovala školní jídelna. Tímto jí ještě jed-
nou děkujeme.
Každý účastník obdržel perníkového netopýra 
a pamětní listinu. Po setmění jsme pak šli před školu. 
Naše výtvory jsme rozsvítili a vyfotografovali jsme 
se. 
Nezbývá než poděkovat všem, kteří přišli za zdařilou 
akci, a těšit se na další ročník. 
  Vychovatelky H. Kubíčková a L. Lehká 

Školní rok na Základní škole Žamberk, 28.října 581
Se začátkem nového školního roku 2007/2008 
bych rád podal stručnou informaci o naší škole, 
o její současné situaci a našich plánech a přáních 
do budoucna.
Školská reforma: Všichni učitelé se podíleli na 
vypracování našeho školního vzdělávacího pro-
gramu s názvem „Škola pro život“. Podle něj se 
bude postupně vyučovat ve všech ročnících, v 
tomto roce se začíná v prvním a šestém ročníku.
Kapacita školy: Naši školu navštěvuje v 18 tří-
dách 461 žáků (kapacita školy je stanovena na 
475 žáků), 90 žáků z prvního stupně je rozděleno 
do tří oddělení školní družiny (kapacita je napl-
něna na 100%).
Výuka cizích jazyků: Vyučujeme anglický, ně-
mecký a francouzský jazyk ve 28 skupinách (18 
na 2. stupni) po 15 žácích. Je to jedna z priorit školy, protože Školský zákon umožňuje naplňovat takové 
skupiny až do počtu 24 žáků (v ostatních předmětech je limit 30 žáků). Odborná způsobilost (aprobace): 
Aj – 4 učitelé; Nj – 2; Fj – 1.
Využití počítačů: Přes hlavní prázdniny proběhla generální rekonstrukce počítačové učebny (s podrobnost-
mi budete seznámeni v příštím čísle ŽL), která spolu s multimediální učebnou otevřenou v loňském roce 
umožní vyšší využití počítačů ve výuce. Díky tomu mohou všichni žáci 2. stupně při výuce hlavních předmětů 
(český jazyk, matematika, cizí jazyk) každý týden využít počítače. V ostatních předmětech 2. stupně a ve tří-
dách 1. stupně se využití řídí rozhodnutím vyučujícího. 
Získané granty:  • Město Žamberk - mládežnické projekty (7): 96 000,- Kč

• Pardubický kraj: 20 000,- Kč
• Nadace ČEZ: 80 000,- Kč
• Lesy ČR: 42 000,- Kč

Stavební úpravy: V době hlavních prázdnin se pokračovalo v likvidaci hygienických závad. V šatnách byly 
nahrazeny vlhké omítky novými sanačními a bylo provedeno vymalování. Totéž se uskutečnilo i v chodbě 
k jídelně. Obě schodiště byla obložena protiskluzovou dlažbou. V přízemí byla rovněž položena dlažba, stará 
byla uvolněná a hrozilo zranění dětí. 
Odborné učebny: V budově je celkem 20 místností, které kapacitně splňují podmínku 30 žáků na třídu. 
Z tohoto počtu jsou 4 odborné učebny: počítačová, multimediální, fyzikální a chemická. Dvě odborné učeb-
ny tedy musí sloužit jako kmenové. V tomto školním roce to jsou učebny chemie a multimediální.
Sportovní a znalostní soutěže: V minulém školním roce jsme se zúčastnili celkem 21 soutěží (každý druhý 
týden) na úrovni okrskového, okresního a krajského kola. Největších úspěchů dosáhli Renáta Papcunová 
a Jan Sokolov.
Spolupráce s rodiči: Při škole pracuje SRPDŠ, je zde zřízena Školská rada. Rodiče mají možnost pravidelně do 
školy docházet, zde se mohou na své děti informovat a s vyučujícími projednat případné problémy. Někteří 
rodiče a dalších příznivci podpořili činnost školy v roce 2006 celkovou sumou 187 000,- Kč.
Naše plány a přání: Vybudovat dvě nové kmenové učebny; dokončit rekonstrukci školního hřiště; zrekon-
struovat učebnu výtvarné výchovy.
Naše hlavní úkoly: Ověřovat v praxi úroveň vzdělávacího programu „Škola pro život“ v prvním a šestém 
ročníku, podle něj pokračovat při výuce ve druhém a sedmém ročníku; od sedmého ročníku vyučovat druhý 
cizí jazyk; zvýšit využití počítačů při výuce odborných předmětů.
Podrobnější informace naleznete ve výroční zprávě školy za školní rok 2006/2007 
na www.zamberk-city.cz/zs28rijna.

Mgr.Jaroslav Tajbr, ředitel školy

Po stopách odboje
V pondělí 29. října 2007 se konala na naší škole 28. 
října 581 beseda o rodině Dolečkových, kteří proži-
li tragické a těžké období v době 2. světové války. Pří-
běh nám, deváťákům, vyprávěla paní Hana Faltuso-
vá (rozená Dolečková) a autor reportáže z cyklu „Na 
vlastní oči“ Stanislav Motl (redaktor televize Nova). 
Rodina Dolečkových ukrývala ve svém domě para-
šutisty a poskytovala útočiště ilegálním schůzkám. 
Patnáctiletý Olda Doleček předával tajné informace 
ve vlaku. Toto všechno bylo pro gestapo záminkou 
k zatčení celé rodiny.
Pan Doleček byl popraven, Olda vydržel všechny vý-
slechy a v době věznění v německé káznici na něm 
němečtí lékaři vykonávali pokusy. Ochrnul, oslepl 
a v srpnu 1945 daleko od domova zemřel. Paní Fal-
tusová a její matka útrapy přežily a vrátily se. Celý 
příběh všechny zaujal. To, co prožila, nikdy nezapo-
meneme.
Besedy se také zúčastnila paní Hana Sklenková 
(dcera paní Faltusové).

 Tereza a Kristýna Belobradovy, Filip Kulhánek
 9. B třída ZŠ Žamberk. 28. října 581


