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OZNÁMENÍ

Na základě usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje Z/412/12 ze dne 12.4.2012 došlo ke sloučení Spe-
ciální základní školy Žamberk a Odborného učiliště a Praktické školy, Žamberk, Tyršova 214. K 1.7.2012 
Speciální základní škola Žamberk jako samostatný právní subjekt zanikla. Nová příspěvková organizace 
ponese název speciální střední škola a základní škola Žamberk. Výuka žáků základní školy bude i nadále 
probíhat na adrese Nádražní 468, Žamberk.

Mgr. Bronislava Havlíková, zástupce ředitelky Speciální SŠ a ZŠ Žamberk Zahájení nového školního roku
Hudební obor v pondělí  3. 9.  ve 13:00 v sále
Taneční obor v úterý  4. 9.  od 13:30
Výtvarný obor v úterý  4. 9.  od 15:00
Paličkování v úterý  4. 9.  od 14:00
LDO v pondělí  3. 9.  ve 13:30

Všechny obory (kromě hudebního) 
zvou k zápisu i nové zájemce!

Ve dnech 27. – 30. září bude ZUŠ Petra Ebena a město 
Žamberk hostit žáky a učitele ze čtyř evropských part-
nerských škol na projektu mezinárodního akordeono-
vého orchestru. 
Bližší údaje se dozvíte v příštím čísle Žamberských listů.

PhDr.Chvátilová Hana, ředitelka školy

Vydařený závěr roku
V  závěru školního roku se naši šikovní žáci 
blýskli řadou úspěchů v soutěžích a olympiá-
dách. Ráda bych se pochlubila alespoň těmi 
nejvýraznějšími.
Jan Šeda ze  7.A zvítězil v  okresním kole 
mineralogické olympiády v konkurenci stu-
dentů gymnázií a žáků 9. ročníků ZŠ. Marta 
Novotná ze 7.A obsadila 2.místo v regionál-
ním kole přírodovědné soutěže v České Tře-
bové. Štěpán Hubálek, Jan Hauf a Martin 
Ferkl z  6.A vybojovali 3.místo v  celostátní 
soutěži „Svět očima dětí“ v kategorii audio-

-video s tématem „Vznik Československa“. Kluci sami vymysleli scénář, natočili a zpracovali krátký film o své 
představě vzniku republiky. Jejich úspěch je o to cennější, že navázal na 2.místo z loňského roku. 
Slavnostní předávání cen proběhlo 25.6.2012 v Praze za účasti zástupců Ministerstva obrany a vni-
tra, odkud si kluci odnesli pěkné ceny a určitě i dobrý pocit. A na závěr mi dovolte malé zamyšlení. 
Při pohledu na krásná díla, která děti vytvořily, mě napadlo, že by nám dospělým občas prospělo 
podívat se na svět očima dětí.                                                                      Ivana Cabalková, ZŠ Žamberk, 28.října 581

Poněkud neobvykle prožitý Den dětí ze Speciální základní školy Žamberk
Stejně tak jako na jiných školách, i u nás, ve Speciální základní škole, probíhají rodičovské schůzky, kde jsou 
rodiče informováni o výsledcích a chování svých ratolestí. V posledních letech se rodičovské schůzky prodlužují 
a někteří rodiče se rádi pozdrží a povídají si s učiteli nejen o svých dětech, ale i o různých jejich strastech i ra-
dostech. Na jedné takové schůzce jsme se od níže jmenované maminky dozvěděli, že píše knihy a v brzké době 

čeká na jejich oficiální křest.U příležitos-
ti této slavné události autorky knih, paní 
Zdeňky Sládkové, jsme byli neziskovou 
organizací Stáj Český Dvůr, o. s., pozvá-
ni do Prahy na Pražský hrad, kde se měla 
tato slavnostní akce uskutečnit. Děti 
se do Prahy moc těšily, protože mnohé 
z nich byly v našem hlavním městě úplně 
poprvé. A co nás tam čekalo? Návštěva 
Pražského hradu, křest knih a bohatý 
doprovodný program.
Když jsme do Prahy přijeli, uvítala nás 
známá herečka paní Květa Fialová, která 
nás velmi překvapila svou životní vitali-
tou a optimismem. V  přísálí Pražského 
hradu, zvaném Míčovna, jsme se zúčast-
nili slavnostního programu u příležitosti 
křtu knih paní Zdeňky Sládkové. Celý 
program moderovali sourozenci Adéla 
a Dalibor Gondíkovi, kmotry knih paní 
Sládkové byla Květa Fialová, Otakar 
Brousek ml. a Jiřina Bohdalová. O zá-
bavu dětí se postarala známá osobnost 
z Kouzelné školky Magda Reifová, svými 

kouzly nás všechny očaroval kouzelník Roman Štabrňák a ze židlí nás zvedla písnička „Když se načančám“ 
v podání nestárnoucí zpěvačky Heidi Janků, která svým vystoupením kulturní program ukončila. Poté nás na-
vštívil ředitel Kanceláře pana prezidenta – pan Ladislav Mravec, který nám svým poutavým vyprávěním přiblížil 
náročnou každodenní pracovní náplň a povinnosti našeho pana prezidenta Václava Klause. Dále jsme měli mož-
nost prohlédnout si výstavu obrazů Marty Ženaté, ilustrátorky pohádkové knihy Zdeňky Sládkové „POHÁDKY 
PEJSKŮ PIŠKOTKA A ELIŠKY Z ČESKÉHO STATKU V PŘEDHŮŘÍ ORLICKÝCH HOR.“
Dalším milým překvapením pro nás byla návštěva Katedrály sv. Víta a prohlídka stálé expozice zvané Příběh 
Pražského hradu, která vypráví příběh hradního areálu a lidí s ním spojených – od panovníků a prezidentů po 
šlechtice a dvořany, proslulé umělce, stavitele, architekty či vědce až po řemeslníky a služebnictvo. Expozice byla 
velmi zajímavá.
Jménem svým i všech zúčastněných žáků i pedagogů, děkuji paní Zdeňce sládkové za to, že díky ní děti 
zažily chvíle, na které jen tak nezapomenou a za knihy, kterými je obdarovala. DěKUJI.

Mgr. Jitka Dytrtová, učitelka Speciální základní školy Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Zámek 1, Žamberk

PŘiJME UČitElE ANgliČtiNy 
pro střední školy

na dobu určitou. 
Nástup od 1.9.2012.

Další informace na tel. 774 610 642.
PhDr. Zuzana Pecháčková, 

e-mail: zamek@zamek.zamberk.cz

Chlapské odpoledne ve ŠD

Již po sedmé jsme pozvaly do naší ŠD tatínky spolu s 
jejich dětmi. Čekaly na ně různé úkoly, soutěže a hry. 
Měli například podle čichu a chuti poznat různé druhy 
potravin, podle hmatu najít své dítě nebo tatínka, po-
znat známé znělky, zapamatovat si předměty…Rodiny 
mezi sebou soutěžily ve skládání „Safari“ hry, společ-
ně jsme si pak zahráli hru „ Na motýlka“. 
Na závěr jsme všechny pohostily malým občerstve-
ním. A jelikož začala bouřka s  lijákem, protáhli jsme 
naše setkání o další hodinu.hry.
Zábavné odpoledne se všem moc líbilo a těšíme se na 
další setkání v naší družině. 

Vychovatelky ŠD při ZŠ Nádražní

OZNAMUJEME, 
ŽE PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽiVY 

BYLA PŘESTĚHOVÁNA DO PŘÍZEMÍ 
vedle ZUŠ Petra Ebena 

na Masarykově náměstí v Žamberku.


