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Konec školního roku žamberských základních  
a středních škol zpestřilo slavnostní předávání 
maturitních vysvědčení, výučních listů a pamět-
ních listů v obřadní síni žamberské radnice. 
V čísle 11 a 12 Žamberských listů jsme již  
informovali o absolventech Gymnázia Žamberk  
a Střední školy a základní školy Žamberk.
V úterý 26. června přijali pozvání na slavnostní 
setkání absolventi Střední školy obchodu, řemesel 

a služeb Žamberk. Své výuční listy si převzali stu-
denti z oboru Kuchař, Číšník, Prodavač, Cukrář, 
Instalatér, Zedník a Obráběč kovů. Mnoho štěstí 
do života i dalšího studia jim popřála ředitelka 
školy PhDr. Zuzana Pecháčková, třídní učitelé 
Mgr. Bohumír Zavřel a Mgr. Jaroslav Douda, za 
Sbor pro občanské záležitosti Mgr. Bronislava 
Havlíková a místostarosta města Oldřich Jedlička.
Ve čtvrtek 28. června a v pátek 29. června si svá 

Žáci a studenti žamberských škol slavnostně ukončili školní rok
vysvědčení a pamětní listy převzali žáci 9.A a 9.B 
Základní školy Žamberk 28. října 581 a 9.A a 9.B 
Základní školy Žamberk Nádražní 743. Do další-
ho studijního života jim popřáli vše dobré jejich 
třídní učitelé, ředitelé i starosta města Jiří Dytrt, 
místostarosta Oldřich Jedlička a za Sbor pro  
občanské záležitosti Mgr. Bronislava Havlíková.

Foto a text Silvie Hanáková,
 kultura a občanské záležitosti

S3 cukrář, instalatér, zedník, obráběč kovů 
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

K3 kuchař, číšník, prodavač
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

9. B     Základní škola Žamberk 28. října 5819. A     Základní škola Žamberk 28. října 581

9. A      Základní škola Žamberk Nádražní 743 9. B    Základní škola Žamberk Nádražní 743

GYMNÁZIUM ŽAMBERK ZNÁ JMÉNO ŘEDITELE
Po jednání Rady Pardubického kraje je jasné, kdo bude v následujících letech řídit gymnázium  
v Žamberku. Dosavadního ředitele školy Mgr. Ing. Jaroslava Kvapila střída ve funkci Mgr. Martin Tyč. 
Ten na gymnáziu doposud zastával funkci zástupce ředitele. „Panu Mgr. Kvapilovi děkuji za odvedenou 
práci pro žamberské gymnázium, jeho nástupci panu Mgr. Tyčovi pak přeji co nejvíce spokojených studentů, rodi-
čů a samozřejmě i pedagogů a dalších pracovníků školy“ popřál Bohumil Bernášek, radní odpovědný za oblast 
školství. Pardubický kraj vyhlásil celkem 39 konkurzních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů nebo 
ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem. Jednání konkurzních komisí byla neveřejná a konečné 
rozhodnutí bylo v kompetenci Rady Pardubického kraje.                                           Tisková zpráva Pardubického kraje


