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SK oRLIce a Speciální střední 
a základní škola 

informuje
Florbalisté přivezli vítězný pohár
Florbalisté SK Orlice se účastnili tra-
dičního turnaje o „Orlický pohár“, 
který se konal v Králíkách. I když jsme 
měli velmi dobrý tým, díky silné účasti 
hosta z Hradce Králové jsme měli cestu 

za obhajobou prvenství ztíženou. Naši 
hráči sehráli velmi povedená utkání a 
nepoznali v  turnaji hořkost porážky. I 
přes remízu s  Hradcem Králové jsme 
díky vítězstvím v ostatních zápasech a 
vyššímu rozdílu branek mohli převzít 
pohár pro vítěze turnaje.
Naše zápasy: Žamberk – Ústí n. O. 
4:0, - Č. Třebová 1:1, - H. Králové 3:3, 
- Lanškroun 4:0, - Králíky 6:2. Pořadí 
turnaje: 1. Žamberk, 2. H. Králové, 
3. Lanškroun. Naši střelci: Richtr 
9 branek, Mušuka a Sanitrák po 4 
brankách, Kocúr 1 branka.

Mistři republiky 2014 v  basketbalu 
„street“ jsou ze Žamberka
Tradiční mistrovství republiky v  bas-
ketbalu v  Hradci Králové mělo letos 
novinku v  podobě „street basketbalu“ 
(obdoby trojkového basketbalu na je-
den koš) z důvodu menšího počtu hrá-
čů na školách a tím malé účasti v minu-
lých letech. Na mistrovství odjeli tito 
žáci SK Orlice: J. Šlechta, M. Sanitrák, 
P. Mižikár a jediná dívka I. Hnátnická. 
Zápasy měly velmi slušnou úroveň 
a trojkový basketbal se tedy osvědčil 
i pro příští roky. Díky excelentnímu 
výkonu J. Šlechty jsme i přes porážku 
s domácím týmem mohli slavit titul mi-

strů republiky. Nakonec rozhodovala 
minitabulka vzájemných zápasů ještě 
s  družstvem Loun. Do zápasů zasáhla 
i na zkušenou dívka I. Hnátnická, což 
u soupeřů vyvolalo údiv. Ovšem vůbec 
se neztratila. Třešničkou na dortu bylo 
vyhlášení J. Šlechty - nejlepším hráčem 
mistrovství republiky 2014. 
Naše zápasy: Žamberk – Jablonec 
nad Nisou 13:0, - Ústí nad Labem 
11:4, - Louny 9:7, - Hradec Králové 
7:8, - Teplice 15:8. Bodovali: J. Šlech-
ta 45 bodů, Sanitrák 4 body a Miži-
kár 6 bodů.

Za SK Orlice Petr Skulbaševský, učitel

Město Letohrad vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
a v souladu s vyhláškou č. 54/20155 Sb., o náležitos-
tech konkurzního řízení a konkurzních komisí 

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA FUNKCI 
ŘedITeLe/ŘedITeLKY 

příspěvkové organizace města 
zÁKLAdNÍ ŠKoLY 

LeToHRAd, U dVoRA 745

Požadavky:
l předpoklady a odborná kvalifikace pro 

výkon činnosti ředitele školy stanovené § 
5 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých záko-
nů, v platném znění

l znalost školských předpisů a problemati-
ky řízení základní školy jako příspěvkové 
organizace zřizované městem

l dobré komunikační a organizační 
 schopnosti
l občanská bezúhonnost 
l dobrý zdravotní stav a způsobilost 

k právním úkonům
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 
l jméno, příjmení, titul
l datum a místo narození
l státní příslušnost
l místo trvalého pobytu
l číslo občanského průkazu
l kontaktní adresu, telefon, e-mail
l datum a podpis
Obsahové náležitosti přihlášky:
l úředně ověřené kopie dokladů o nejvyš-

ším dosaženém vzdělání včetně (diplom 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), 

l  doklad o průběhu zaměstnání a délce 
pedagogické praxe včetně pracovního 
zařazení ,

l  strukturovaný profesní životopis,
l písemná koncepce rozvoje školy (max. 5 

stran formátu A4) ,
l výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsí-

ců) nebo doklad o jeho vyžádání,
l čestné prohlášení a lustrační osvědčení 

podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 
v platném znění zák. č. 451/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů,

l originál, popřípadě ověřená kopie lékař-
ského potvrzení o způsobilosti k výkonu 
pracovního místa ředitele (ne starší 3 
měsíců),

l písemný souhlas se zpracováním osob-
ních údajů pro účely tohoto konkurzního 
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, v plném znění. 

Předpokládaný nástup 
na pracovní místo ředitele: 1. 8. 2014 

Platová třída: dle nařízení vlády č. 564 
/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
l Přihlášku s  uvedenými doklady zasílejte 
doporučeně na adresu: Město Letohrad, 
Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad 
do 24. 3. 2014. 
l Na obálku uveďte: 

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ ZŠ Letohrad, 
U DVORA 745 – NEOTVÍRAT  K rukám 

tajemníka MěÚ Mgr. Miloše Štěpána

Lhůta pro podání přihlášky: 24. 3. 2014 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat 
žádného uchazeče a výběrové řízení kdykoli 
bez udání důvodů zrušit. Rozhodnutí výbě-
rové komise bude uchazečům oznámeno 
písemně. Uchazeč nese náklady, které mu ve 
výběrovém řízení vznikly. Podáním přihláš-
ky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude 
pro potřeby výběrového řízení nakládat s 
jeho osobními údaji.
  Petr Fiala, starosta města

Projekt comenius 
na zŠ 28. října 581 stále pokračuje

Koncem prosince jsme 
vytvořili logo a maskota 
projektu Comenius. My-
slíme, že se nám vydařily. 
V lednu proběhla celá 

řada různých aktivit souvisejících 
s dalším tématem projektu, kterým 
je přátelství. Seznámili jsme se 
s vlastnostmi člověka, jak dobrými, 
tak špatnými. To vše v  anglickém 
jazyce. Zábavné pro nás bylo tvo-
ření medailonků současných i minulých hrdinů, vytvořili jsme například medai-
lonek Martiny Sáblikové, Jaromíra Jágra, Petra Ebena, T. G. Masaryka, ale také 
našich rodin. Ve vyšších ročnících proběhla beseda s o zdravém způsobu života 
s dietology s Ústí nad Orlici. Pěknými cenami byli odměněni žáci, vítězové soutěže 
„ Zdravý způsob života“. Žáci 5. ročníků v kroužku „Konverzace v anglickém ja-
zyce“ napsali pěkná vyprávění o své rodině. Určitě přínosné pro většinu z nás bylo 
naučit se slovíčka o přátelství opět v angličtině. Závěrečnou aktivitou byla party 
„Přátelství“, která se uskutečnila koncem února. Party připravují vybraní žáci 8. a 
9. ročníku pro žáky 1. stupně.

Žákyně 9.A třídy: Markét Kacálková, Terka Martincová, Kristy Martincová, 
Simča Burkotová, Sabina Blažková

ŠKoLA Ve ŠKoLce
Žáci a žákyně učebního oboru Pečovatelské služby ze Speciální střední školy a 
základní školy Žamberk měli možnost v únoru 2014 předvést své znalosti a do-
vednosti přímo v Mateřské škole Sluníčko Žamberk. Naše budoucí pečovatelky 
a pečovatelé si připravili v rámci výuky odborných předmětů Základy komunika-
ce a Pracovní terapie program na celé dopoledne pro děti z oddělení Berušek. Na 
odborném výcviku čili na praxi se totiž naši žáci a žákyně setkávají především s 
dospělými klienty a s klienty důchodového věku. Komunikace s dětmi má však svá 
specifika. Proto jsme ve spolupráci se školkou umožnili našim žákům vyzkoušet si 
své komunikační dovednosti a dovednosti v oblasti pracovní terapie u dětí před-
školního věku. Vše se uskutečnilo pod odborným vedením pedagogických pracov-
níků obou škol. Plno zážitků měly nejen děti ze školky, ale i naši budoucí pečova-
telé, kteří jsou za tuto zkušenost velice vděčni a už přemýšlejí o pokračování této 
spolupráce.                                                                                              Ing. Marcela Bednářová


