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Speciální střední škola a základní škola Žamberk 
Kuchařské dovednosti 2015. Odborné učiliště Hradec Králové pořáda-
lo dne 14. dubna 2015 již 5. ročník regionální soutěže pro žáky učebních 
oborů E - kuchařské práce. Naši školu reprezentovali žáci –Tereza Kleslová, 
Jan Limberk, Monika Kubíčková a Robert Täuber. Úkolem soutěžících bylo 
uvařit dle daného zadání: Jarní moderní předkrm - dle vlastního výběru, ragú 
polévku,guláš z hovězího masa, přílohu dle vlastního výběru. V konkurenci 

žáků z Hostinného, Hradce Krá-
lové, Nového Města nad Metují 
a Lomnice nad Popelkou se žáci 
ujali nelehkého úkolu s chutí a 
odhodláním. Domů si odvezli 
další cenné zkušenosti, a také 
drobné dárky od pořadatelů sou-
těže. Děkujeme žákům za repre-
zentaci naší školy. 

Jaroslav Rojek, 
vedoucí odborného výcviku

Soutěž odborných dovedností v oboru pečovatelské služby 
Speciální střední škola a základní škola Žamberk se zúčastnila soutěže 
odborných dovedností v oboru pečovatelské služby 16. 4. 2015 v Odborném 
učilišti a Praktické škole Hořice.
OU a PrŠ Hořice zahájily touto soutěží novou tradici v oboru pečovatel-
ských služeb. První ročník soutěže byl určen pro dvoučlenná družstva 
žáků z oboru Pečovatelské služby, která měla předvést své znalosti a doved-
nosti v těchto disciplinách: test všeobecných teoretických znalostí a první 
pomoci, hygienická péče o imobilního klienta na lůžku a úprava lůžka s 

ležícím klientem, všívání zipů ručně i na šicím stroji, žehlení a skládání 
ložního prádla, příprava pomazánky a prezentace pokrmů. Naši školu 
reprezentovaly žákyně Petra Dolečková z 1. ročníku a Veronika Lehká z 3. 
ročníku. Své znalosti a dovednosti poměřily s družstvy z Hradce Králové, z 
Nového Města nad Metují, z Černovic a také s domácím družstvem z Hořic. 

Ing. Marcela Bednářová, učitelka a výchovný poradce

NÁVŠTĚVA NA RADNICI
Dne 14.4 jsme se vydali na radnici za poznáním. Chtěli jsme pochopit něco 
o chodu našeho města, práci radních a zastupitelů. Veliké poděkování pa-
tří panu starostovi Jiřímu Dytrtovi za jeho poutavé vyprávění. Odpověděl 
všechny naše předem připravené, někdy všetečné otázky. Týkaly se nejen 
jeho povolání, ale i soukromého života. Chystáme zveřejnění našeho roz-
hovoru v dalším čísle našeho školního časopisu. Pan starosta nás informo-
val o nových stavebních projektech, opravách chodníků. Velmi nás potěši-
lo, že se jedná o zastřešení ledního stadionu. Zaujalo nás, že pana starostu 
přivezli z porodnice přímo na radnici, kde bydlel jeho dědeček. Dlouho na 

radnici bydlel, a tak je vlastně 
zde jako doma. Pan starosta rád 
jezdí na kole a má rád přírodu. 
Často jezdí do zahraničí. Bylo 
zajímavé setkat se s ním. Uká-
zal nám i kroniku města Žam-
berka. Ještě jednou děkujeme, 
že nám věnoval dvě hodiny své-
ho vzácného času a my ho tak 
mohli poznat osobně.             

kolektiv žáků 5.A, ZŠ 28.října 

Moderní gastronomie 
v SŠ obchodu, řemesel a služeb

V současné době se gastronomie 
proměňuje nejen v restauracích 
a hotelích, ale i ve školních ku-
chyních. Prosté nasycení hostů 
již přestává stačit. Strávníci chtějí 
mnohem více. Požadují pokrmy 
připravené na špičkové úrovni 
ze sezónních surovin. Právě takto 
by měla vypadat moderní gastro-

nomie. Na Valné hromadě v Pra-
ze pořádané Asociací kuchařů a 
cukrářů České republiky (AKC ČR) 
převzal 21.3.2015 bronzovou medailí 
M.D. Rettigové vedoucí školní jídel-
ny pan Jiří Lot. Toto ocenění bylo v 
roce 2013 uděleno také SŚ obchodu, 
řemesel a služeb Žamberk. Velice 
si těchto ocenění vážíme, protože 
to vypovídá o kvalitě a změně stra-
vování v naší škole. Kolektiv pra-
covníků školní jídelny a učitelů 
odborného výcviku se snaží žáky s 
gastronomickým zaměřením vést 
k modernímu vaření. Proto pro 
žáky oboru kuchař, cukrář a číšník 
pořádáme zajímavé semináře za-
měřené na moderní přípravu pokr-
mů pod vedením profesionálních 
odborníků z AKC ČR. Pokud máte 
zájem, tak určitě navštivte naši 
školní jídelnu s kvalitní nabídkou 
poledního menu a ochutnávkou 
cukrářských výrobků. 

Za SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk
PhDr. Zuzana Pecháčková, ředitelka školy

Letošní soutěžení v ZUŠ
Ministerstvem školství určené obo-  
ry a nástroje se v naší škole letos 
týkaly hry na dechové nástroje 
dřevěné a žesťové, sólového zpěvu 
a tanečního oboru. Z dřevěných 
dechových nástrojů soutěžili hráči 
na zobcovou flétnu, příčnou flét-
nu, klarinet a saxofon. Mezi žesťaři 
to byli hráči na trubku, lesní roh, 
tenor a baryton. Ve školním kole 
se utkalo celkem 40 hráčů, z nichž 
porota vybrala celkem 14 k repre-
zentaci školy v okresních kolech. A 
ti uspěli následovně: 
Šárka Kořínková, která v okresním 
kole získala 1. místo ve hře na zob-
covou flétnu s postupem do kraj-
ského kola a tam získala 2. cenu. 
Justýna Všetičková, příčná flétna, 
okresní kolo na 1. místě s postupem, 
v krajském kole 2. cena. Zuzana 
Haufová, příčná flétna, rovněž v 
okresním kole vítězství, v krajském 
kole 2. místo. Lukáš Sourada, příč-
ná flétna, taktéž vítěz okresního 
kola s postupem do kraje a tady 2. 
cena. Jan Hauf, klarinet, vítězství v 
okresním kole a 1. místo v kole kraj-
ském. Tereza Procházková, saxo-
fon, vyhrála okresní kolo, postoupi-
la a získala 1. cenu v krajském kole.
Vojtěch Hucek, tenor, v okresním 
kole získal 1. cenu. Klára Plíhalo-
vá, trubka, v okrese 3. cena. Soňa 
Štěpánková, tenor, v okrese 1. cena. 
Adam Sládek, trubka, v okrese 1. 
cena s postupem, v krajském kole 2. 
místo. Lukáš Kubišta, trubka, okres 
vyhrál, postoupil do kraje a tam  

získal 2. místo. Vratislav Rusz, trub-
ka, v okrese 2. cena. Lukáš Veselý, 
lesní roh, v okrese 1. cena s postu-
pem, v kraji 2. místo. Kurt Steffek, 
baryton, vyhrál okres, postoupil do 
kraje, i tam zvítězil a bude nás jako 
jediný reprezentovat v ústředním 
kole soutěže dechových nástrojů v 
Liberci. 

Zpěvačky Anežka Sládková, Vero-
nika Hubálková a Anička Říhová 
nás reprezentovaly v okresním 
kole a získaly shodně 2. ceny.
A taneční obor? Odjel do okresní-
ho kola se 3 choreografiemi. Okolo 
Nymburka, Teď a tady a A Roma…..
aroma. Všichni zatančili podle slov 
učitelky Zuzany Hečko dobře, poro-
ta však ocenila nejmladší s tancem 
Okolo Nymburka a udělila jim po-
stup do krajského kola. To se bude 
konat 27. dubna ve Skutči, budeme 
držet všechny palce. 

Stejně jako Kurtovi Steffkovi, kte-
rý jediný letos pojede do ústřední-
ho kola a bude hájit naše barvy v 
květnu v Liberci.
GRATULUJI A DĚKUJI nejen jim, 
ale všem, kdo se na soutěž dobře a 
zodpovědně připravovali, a s nimi 
všem jejich učitelům: 
Petře Kučerové, Věře Foglové, Janu 
Hovorkovi, Richardu Heckenber-
gerovi, Ladislavu Tyrnerovi a Zu-
zaně Hečko.

PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka školy


