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Řemeslům se učí v zámeckých komnatách
Vzdělávacích institucí, které sídlí v prostorách opravdového zámku, moc ne-
najdete. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk takové privilegium 
má. Škola s dlouholetou tradicí, v jejímž čele stojí necelé dva roky jako symbo-
lická zámecká paní ředitelka PhDr. Zuzana Pecháčková, si díky široké škále 
nabízených oborů drží počty žáků na rovnoměrné úrovni. A cestu do zámku 
ke studiu technických oborů si nacházejí čím dál častěji i dívky.

po absolvování stu-
dia ihned nastupují 
do těchto firem jako 
plně kvalifikovaní 
zaměstnanci. Žáci 
profesně rostou i díky 
účasti v  oborových 
soutěžích u nás i v za-
hraničí. Pořádáme 
pro ně i mezinárodní 
odborné exkurze a 
návštěvy veletrhů.
Mají žáci možnost 
absolvovat i odbor-
né praxe u zajímavých zaměstnava-
telů?
Odborný výcvik zajišťujeme už od prv-
ního ročníku, a to hlavně ve vlastních 
zařízeních. Druháky a třeťáky posíláme 
na praxe k  různým zaměstnavatelům, 
například do restaurací, hotelů, nebo 
obchodů, ale i do menších či větších 
stavebních podniků. Naše škola má s 
jednotlivými  firmami v  Pardubickém i 
Královéhradeckém kraji uzavřeno asi 
60 smluv o zajištění odborného výcviku 
napříč všemi obory.

„Žáci si začínají uvědomovat, že ma-
turitní vysvědčení bez výučního listu na 
trhu práce nemá takovou hodnotu.“ 

Comenius:  Zdravá výživa a zdravý životní styl
Zdravá výživa a zdravý životní styl se odráží nejenom na našem vzhledu, ale také na 
tom, jak se cítíme a jaká je celková kvalita našeho života!
Aktivity programu Comenius na naší 
škole ZŠ Žamberk, 28. října 581, byly 
během listopadu zaměřeny právě na 
zdravou výživu jako nedílnou součást 
zdravého životního stylu. V  hodinách 
angličtiny jsme připravili kartičky 
s hesly o zdravé výživě.  Ve výtvarné vý-
chově jsme vybarvovali pěkné obrázky 
zdravých jídel.  Koncem měsíce listo-
padu proběhlo na naší škole „ zábavné 
odpoledne“ pro současné i budoucí 
prvňáčky. Pro tuto akci jsme připravili 
ovocné dezerty ve tvaru vánočního stro-
mečku a pohankové a jáhlové saláty. 
Myslíme, že tato zdravá strava většině 
rodičů a jejich dětem chutnala. Určitě 

i doma zkusíme něco ze zdravé výživy 
uvařit. Už se těšíme na další aktivity 
programu Comenius.

Simona Burkotová  
9.A, ZŠ Žamberk,  28. října 581   

V tomto školním roce jsme zaznamena-
li jedno prvenství – do prvního ročníku 
oboru instalatér a truhlář byly přijaty i 
dvě dívky. To se od roku 1956, kdy byla 
škola založena, dosud nikdy nestalo. 
Žáci si navíc začínají uvědomovat, že 
maturitní vysvědčení bez výučního listu 
na trhu práce nemá takovou hodnotu. 
Absolventi čtyřletých maturitních obo-
rů se proto po absolvování maturity 
hlásí na zkrácené dvouleté studium, a 
to je skvělé.
Týká se i vaší školy pokles počtu 
žáků?
Pokles žáků je spojen s  demografic-
kým úbytkem populace a s odchodem 
silných posledních ročníků ze studia. 
V  posledních dvou letech jsme zazna-
menali pokles zájmu o maturitní obor 
obchodník. Věřím však, že v následují-
cím školním roce bude zájem větší, pro-
tože je po nich zvýšený zájem ze strany 

obchodních firem. A naopak se nám 
pro tento školní rok přihlásilo více žáků 
do oboru cukrář.
Čím je vaše škola specifická 
a zajímavá?
Určitě skladbou oborů. Nabízíme 
opravdu velký rozsah od technických 
profesí až po obory obchodu a služeb. 
Jdeme cestou individuálního přístupu 
pedagogů k žákům, při výuce používá-
me moderní metody, neustále se sna-
žíme modernizovat učebny a zařízení 
potřebná pro výuku. Téměř ve všech 
oborech poskytujeme profesní rekvali-
fikace. 
Proč by se měli žáci hlásit právě 
na vaši školu?
Naší snahou je připravit je pro reálný 
profesní život. Z tohoto důvodu spolu-
pracujeme s významnými firmami, kde 
mají žáci možnost vykonávat odborný 
výcvik. Ve většině případů se stává, že 

Jaké výhody nabízí škola 
umístěná na zámku?
Žáci mohou třeba využít ubytování 
v novém domově mládeže, který je pří-
mo součástí zámku. Pro relaxaci mají 
k  dispozici společenské místnosti s  te-
levizí, počítači, internetem. Je možno 
využívat tělocvičnu a posilovnu. Mají 
zde zajištěné i celodenní stravování. 
Studují u nás žáci z různých koutů Par-
dubického, ale i Královéhradeckého 
kraje, takže tyto možnosti určitě děti 
pocházející zdaleka ocení.

 Rozhovor vedla Eva Hromádková,
 vedoucí projektu                                                                    

Příště: 
Tajemství kuchařské šampionky...


