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Školská reforma: Ve všech ročnících vyučujeme podle našeho školního vzdělávacího programu s názvem „Škola 
pro život“.
Personální situace: Na škole pracuje 31 pedagogických pracovníků (ne všichni mají plný úvazek). Ke změnám, 
kterých je minimálně, došlo z důvodu mateřských a rodičovských dovolených. Právě v tomto školním roce opět 
nastoupily tři paní učitelky. Kapacita školy: Naši školu navštěvuje v 18 třídách 432 žáků (kapacita školy je stano-
vena na 475 žáků), 90 žáků z prvního stupně je rozděleno do tří oddělení školní družiny (kapacita je naplněna na 
100%). Výuka cizích jazyků: Vyučujeme anglický, německý a francouzský jazyk ve 33 skupinách (22 na 2. stupni) 
po 13 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 – 5 učitelů; Nj – 2; Fj – 1. 
Využití počítačů: Od 4. ročníku vyučujeme povinně předmět IC technologie. Žáci mají k dispozici počítačovou 
učebnu s 28 počítači a multimediální učebnu s 18 počítači a interaktivní tabulí. Pro zefektivnění výuky jsou v 
sedmi učebnách počítače s dataprojektory. Je samozřejmostí, že všechny počítače jsou připojeny na vysokorych-
lostní internet. Díky tomu se používají ke zkvalitnění výuky ve všech předmětech. Stavební úpravy: Z rozpočtu 
Města Žamberka na rok 2010 bylo škole na investice vyčleněno 1,4 mil. Kč. Z této částky se uhradila dostavba 
chybějících hygienických zařízení, výměna oken na chodbách a oprava střechy nad vestibulem. V srpnu se zjistilo, 
že na výměnu všech oken ještě chybí 206.000,- Kč. Jednomyslným rozhodnutím Rady města byl o tuto částku náš 
investiční rozpočet navýšen. Takovou částku, 1,6 mil. Kč, škola od r.1997 nikdy nedostala. Na r. 2011 plánujeme 
vybudování knihovny pro 1. stupeň a generální opravu dlažby na chodbách. Odborné učebny: V budově je celkem 
dvacet místností, které kapacitně splňují podmínku 30 žáků na třídu. Další tři učebny jsou malé a slouží výuce 
jazyků. Z tohoto počtu jsou 4 odborné učebny: počítačová, multimediální, fyzikální a chemická. Dvě odborné 
učebny tedy musí sloužit jako kmenové. V tomto školním roce to jsou učebny fyziky a multimediální. Sportovní a 
znalostní soutěže: V minulém školním roce jsme se zúčastnili celkem 44 soutěží na úrovni školního, okrskového, 
okresního a krajského kola. Největšího úspěchu dosáhla pod vedením paní učitelky Mgr. Ireny Korábové žákyně 
Ludmila Ježdíková v olympiádách z českého jazyka a dějepisu (2. místo v krajském kole dějepisné olympiády). Vi-
ola: Pěvecký sbor Viola absolvoval čtrnáctidenní koncertní turné v USA. Sbor se všude setkal s velkým úspěchem 
a pro jeho členy to byl úžasný zážitek. Turné se zúčastnilo 32 dětí a 7 dospělých. Velký dík patří panu učiteli Mgr. 
Jaromíru Žejdlíkovi za to, že se pro tak náročnou akci rozhodl, dokázal ji zorganizovat a že se setkala s tak velkým 
úspěchem. 
Spolupráce s rodiči: Při škole pracuje SRPDŠ, předsedou výboru je Ing. Jan Kohout. Sdružení se fi nančně podílí 
na činnosti školy: přispívá žákům na exkurze, plavání, lyžařský výcvik, cestovné na soutěže a ceny pro nejlepší ve 
školních kolech. V letošním školním roce profi nancovalo celý náklad na venkovní učebnu, v r.2008 pomohlo při 
nákupu počítačů do počítačové učebny. Každoročně z prostředků sdružení nakupujeme hlavně tělovýchovné po-
můcky, naposledy to bylo šest párů běžek a holí na lyžařský výcvik. Čtyřikrát ročně se konají třídní schůzky, rodiče 
mají možnost si další konzultace s vyučujícími dohodnout individuálně. Někteří rodiče a další příznivci podpořili 
činnost školy v r.2010 celkovou sumou 254.000,- Kč. Na škole je ustavena i Školská rada, předsedkyní je MUDr. 
Jiřina Jirešová, rodiče zastupuje MUDr. Miroslav Mareš.
EU peníze školám: Ministerstvo školství (MŠMT) připravilo projekt pro základní školy „Evropské peníze do 
škol“. Jeho podání bylo uskutečněno v únoru 2011. Tím získáme částku téměř 2,2 mil. Kč. Tyto fi nanční prostřed-
ky použijeme na materiální vybavení školy, vzdělávání pedagogů a tvorbu vlastních učebních dokumentů. 
Projekty: Jsme zapojeni do celorepublikového projektu Ministerstva zdravotnictví „Škola podporující zdraví“. Za 
přispění SRPDŠ jsme v rámci něho vybudovali venkovní učebnu. Dalším projektem, který je dotován MŠMT a je 
zaměřen na primární prevenci, je tříletý projekt „Zelená dobrým vztahům“. Abychom naplnili jeho cíle, zahájili 
jsme od tohoto školního roku výuku nového předmětu „Etická výchova“ v šestých třídách. Naše hlavní úkoly: 
Ověřovat v praxi úroveň školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ a operativně ho upravovat pro zvýšení 
kvality výuky, dále zlepšovat prostředí školy a plně využít projekt MŠMT „EU peníze školám“.

Podrobnější informace naleznete ve výroční zprávě školy za školní rok 2009/2010 na www.zs28rijna-zamberk.cz. 
Své dotazy, připomínky a náměty k činnosti školy můžete psát na e-mailovou adresu školy: zs28rijna@orlicko.cz

  Mgr. Jaroslav Tajbr, ředitel školy 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍDZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

„Konečně přišel můj očekávaný den, kdy půjdu do 
školy už úplně doopravdy. Ve škole NANEČISTO to 
bylo fajn. Co mě tu ale čeká dnes?“               ŠKOLÁČEK

V kalendáři se objevilo datum 20.ledna. Ve škole 
na malé budoucí školáčky už čekaly příjemné paní 
učitelky a velcí školáci. Žáci a žákyně z 5. ročníku se 
převlékli do slušivých kostýmů nejrůznějších zvířá-
tek. Malí školáčci společně s paní učitelkou prochá-
zeli pohádkovým lesem. Během své první objevné 
cesty odpovídali na otázky, plnili úkoly, skládali 
zvířátka a lovili kapříky v rybníčku. Na konci svého 
úspěšného putování se budoucí školáčci přivítali s 
panem ředitelem Mgr. Romanem Pospíšilem.
Vážení rodiče a milé děti, děkujeme Vám za Váš 
zájem o naši školu a těšíme se na Vás při dalším 
setkání, které se nazývá SKŘÍTKOVÁNÍ.

Kolektiv učitelek 1. stupně na ZŠ Nádražní 743
 

ZIMA V MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÍČKO
Letošní zima je už dlouhá a mrazivá – může se zdát, 
že s dětmi netrpělivě vyhlížíme jaro a první sluneč-
ní paprsky. V naší školce je však hezky v každém 
ročním období. Mezi děti pravidelně přijíždějí po-
hádkové příběhy, za pohádkou chodíme také do Di-
višova divadla a formou pohádek se děti seznamují 
s mnoha zajímavostmi. Nedávno k nám zavítali 
zubní skřítci s paní Barborou Ševčíkovou a ukázali 
nám, jak a proč si správně čistit zuby. Patří jim naše 
velké poděkování. Abychom v zimě nezapomněli na 
zvířátka a ptáčky, přijeli za námi do mateřské školy 
lesní pedagogové Ing. Zdeněk Papík a Vlastislav 
Bednář, Dis. z lesní správy Lanškroun, lesy ČR, s.p., 
a připomněli dětem, jak se správně chovat v lese, a 
pojednali o mnoha zajímavostech, které můžeme 
pozorovat v lese. I jim chceme touto cestou poděko-
vat. Některé děti se s batůžky a s „dobrůtkami“ pro 
zvířátka vydaly až ke krmelci, kde si ho prohlédly, 

naplnily ho krmením a pozorovaly stopy zvěře ve 
sněhu. Že v přírodě žijí také zvířátka, která nemů-
žeme vidět ve svém okolí, nám ukázal pan Pecháček 
z Dolní Čermné. Přivezl s sebou do mateřské školy 
několik terárií s plazy a drobnými živočichy. Děti si 
je mohly prohlédnout a ty odvážnější i pohladit. 
Za námi už je i tradiční karneval, který jsme prožili 
s rodiči za bujarého veselení, a ukončili jsme tak 
vesele zimní období. 

Za MŠ Sluníčko Jarmila Chromcová, učitelka
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