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Účast na řemeslné soutěži
Jako v minulých letech, tak i letos na podzim se 
ve dnech 20. – 23. září konala ve Vysokém Mýtě 
mezinárodní SOUTĚŽ ŘEMESLO / SKILL 2016.
Zadání praktické části oboru zedník a zednické 
práce bylo vyzdění fragmentu koupelny materiá-
lem YTONG a HELUZ, provedení omítky a vnější 
zateplení materiálem ORSIL. Kategorie zedník 
se zúčastnilo 8 dvojic, kategorie zednické práce 
4 dvojice žáků III. ročníků. Naši Speciální střední 
školu a základní školu Žamberk reprezentovali 
žáci Martin Pulko a Jakub Vítek, kteří jako jejich 
předchůdci v minulých letech našemu školské-
mu zařízení a městu Žamberku neudělali ostudu a skončili na krásném druhém místě, když lepší 
byli jen žáci speciální školy z města Baja v Maďarsku. Soutěž v dalších dvou dnech pokračovala 
dalšími řemesly – instalatéři, sádrokartonáři a obkladači, kteří fragment koupelny dokončili.
Soutěž měla řadu doprovodných programů a navštívila ji řada občanů města Vysokého Mýta a 
širokého okolí, dále žáci základních a středních škol a učilišť, mnoho významných hostů z vedení 
Pardubického kraje, Hospodářské komory, města Vysokého Mýta, výrobců a dodavatelů staveb-
ních materiálů a z vedení stavebních firem.   Bc. Lubomír Král, učitel odborného výcviku

SE SOVAMI PO CELÝ ROK
V pondělí 12.9. přijali opět naše pozvání manželé Podolští a zavítali k nám se zábavně vzdělávacím 
programem o sovách. Akce probíhala na zahradě naší školní družiny, kde se děti dozvěděly důle-

žité informace a zajímavosti o sovách, o jejich životě 
a potravě. Ukázky sov a vyprávění o nich byly velice 
poutavé a některé děti překvapily svými vědomostmi 
i naši návštěvu. Děkujeme manželům Podolským za 
velikou trpělivost s věkově rozmanitým publikem a 
profesionálním přístupem. Velice se těšíme na další 
návštěvu.
A protože jsme se zapojili do celoroční hry „SOVÍ 
ŠKOLA“, víme, že sovy jsou symbolem moudrosti. 
Tak se nám vydařil i stylový začátek školního roku.

Vychovatelky ŠD při ZŠ 581

SKAUTSKÉ ZÁŘIJOVÉ OPRAVY
Letošní září bylo u skautů i skautek ne-
jen ve znamení rozběhu nového roku a 
náboru nováčků, ale také oprav klubo-
ven v remízku. Přestože spřádáme plá-
ny na novou klubovnu, je potřeba se starat i o 
ty stávající. Střechy obou dvou už pamatovaly 
hodně dešťů i zim a nový nátěr jim jedině pro-
spěl – předtím bylo ale potřeba odrhnout zbytky 
starého nátěru a poslední nečistoty odstranit 
čpavkem. A pak už se natíralo! Dívčí klubovna 
se dočkala kromě „nové“ střechy i nátěru ven-
kovních stěn. Na této práci se s vervou podílely 
v posledních dnech prázdnin světlušky i skaut-

ky a zažily u toho spoustu legrace. Přes zimu 
čeká obě dvě klubovny zvelebování uvnitř, aby 
se v nich nováčkům i všem ostatním líbilo.

Za skauty a skautky Káťa Šmajzrová

Od 11.9. do 16.9.2016 jsme již po páté přivítali účastníky „Letního robotického kempu“. 
Celkem se zúčastnilo 15 nadšenců pro robotiku ve věku 12 až 17 let pod vedením 2 lektorů 
a předsedy AMAVETU Ing. Stanislavem Medřickým.
Pobytový program byl velice zajímavý a bohatý. První den byl zahájen stavbou autonomních robo-
tů a v odpoledních hodinách proběhlo milé setkání na radnici města Žamberka s místostarostou 
města Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou. V dalších dnech účastníci navštívili firmu BÜHLER CZ, s.r.o., 
Žamberk, kde se seznámili se strojírenskou výrobou na nejmodernějších CNC strojích. Realiza-
ce projektu probíhala v prostorných odborných učebnách školy, kde nejvíce času bylo věnováno 
sestavování autonomních robotů. Součástí pobytu byl realizovaný odborný seminář pro vedou-
cí robotických klubů AMAVET z Pardubického 
kraje a workshop za účasti úspěšných soutěží-
cích na mezinárodní soutěži Robo RAVE 2016 
International v USA. Díky slunečnému počasí 
mohli účastníci ve volném čase poznávat okolí 
Žamberka prostřednictvím dronu. Vrcholem ce-
lého setkání byla páteční soutěž v sestavování 
autonomních robotů. Veliké nadšení a zájem o 
robotiku byl patrný u všech účastníků.

Za SŠ OŘS Žamberk 
PhDr. Zuzana Pecháčková, ředitelka školy

Letní robotický kemp v SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk

PROJEKT PREVENCE KRIMINALITY 

„ZDRAVÝ KOLEKTIV SSŠ“
„Akce se konala za finanční podpory města 
Žamberka“
Dne 14. - 16. 9. 2016 se uskutečnil dvouden-
ní projekt mimo školu určený pro žáky prvních 
ročníků v Českých Petrovicích na Horské cha-
tě Na Rozcestí. Program pro žáky na projektu 
prevence kriminality realizovali: Pedagogicko-
-psychologická poradna Ústí nad Orlicí na téma 
ADAPTAČNÍ POBYT - ZAČÁTEK a jako každý 
rok SVČ Animo Žamberk, tentokrát na téma: 
NÁMOŘNÍCI, aneb všichni jsme na jedné lodi. 
Moc děkujeme lektorům Lídě, Pavlovi a Domi-
nikovi za profesionální přístup k našim žákům, 

za bohatý program plných aktivit a zážitků. Při 
aktivitách žáci měli jedinečnou možnost poznat 
se, naučit se spolupracovat, pomáhat slabším 
a nastavit vzájemné pozitivní vztahy v kolektivu. 
Cílem projektu je prevence rizikového chování 
ve škole a ve městě. 

Mgr. Renáta Kubíčková - školní metodik prevence


