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HAPPYSNACK 
školní automat na zdravou svačinku

Žáci Základní školy 28. října 581 v Žamberku mají  
po mnoha letech opět možnost zakoupit si 
svačinu přímo ve škole. Dřívější prodejna Školička 
byla nucena kvůli „pamlskové vyhlášce“ v roce 
2016 zavřít, a tak, pokud si někdo zapomněl 
svačinu doma, měl o přestávce prostě smůlu.  
Od března 2019 je tomu jinak. Ve spolupráci 
s firmou Happysnack jsme v přízemí školy instalo-
vali školní automat na zdravou svačinku. Obsluha 
je velice jednoduchá. Každý žák obdržel kreditní 
kartičku, na kterou mu rodiče dobíjí kredit. Ti mají 
také možnost sledovat, co si jejich dítě kupuje,  
a případně nastavit pomocí internetu pravidla 
pro nákup. Mám radost, že se nám podařilo zase 
o trochu zpříjemnit a zatraktivnit prostředí naší 
školy. Tak dobrou chuť!

z	Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy

Střední škola a základní škola Žamberk, 
Tyršova 214, Žamberk

NABÍZÍME OBĚDY 
PRO VEŘEJNOST

cena oběda 65 Kč
k vyzvednutí ve školní jídelně 

od 11:00 do 11:15 hodin.

kontakt: Bc. Irena Schneider, tel. č. 465 614 472

7. ročník unikátního seriálu přednášek špičkových osobností české vědy 

 
 
 
 
 

 
       
    
 
 
 
  
  
 Vstupné: dobrovolné 
 Podrobnosti sledujte na www.lsg.cz 
 

ČTVRT STOLETÍ S VÁMI 
18 maturitních ročníků                           
351 absolventů 
351 osudů                                                                                                                     

      VĚDECKÝ SVĚT V UČEBNÁCH LSG 
 

Úterý 2. dubna 2019  
od 17.00 hodin 

 

 Milan Halousek z České kosmické kanceláře se věnuje kosmonautice a její popularizaci 
od roku 1981. Od roku 2001 je organizátorem mezinárodní konference o kosmonautice 
KOSMOS-NEWS PARTY. V ČKA vede Centrum studentských aktivit, organizuje studentské 
programy a účast českých studentů na národních i zahraničních projektech. 

Moderní věda dokáže být napínavá! Přijďte se přesvědčit. 

Letohradské soukromé gymnázium: Nááádherná věda…!!! 

  

Husův sbor a ZUŠ Petra Ebena v Žamberku Vás srdečně zvou na 

mladých
Barokní

koncert
 umělců

ke 40. výročí ZUŠ

Zazní skladby J. S. Bacha, 
H. Purcella, M. A. Charpentiéra, 
T. Albinoniho a dalších.

vstupné dobrovolné

16. dubna 2019 v 18:00 hod.
Kostel Husova sboru v Žamberku

Poděkování ZŠ Nádražní
Na závěr zimní sezony žamberští myslivci děkují 
žákům, jejich rodičům a učitelkám ŠD za boha-
tou sbírku suchého chleba a pečiva. Tato sbírka 
přispěla k obohacení zimního jídelníčku naší zvěře. 
Mnohokrát děkujeme! Myslivecké sdružení Hůrka 
děkuje městu Žamberku za finanční podporu.

z	Myslivci Žamberk

Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, 

PŘIJME: 
vyučenou kuchařku/kuchaře 

na plný úvazek, nástup dle dohody. 

řidiče na rozvoz obědů
na zkrácený úvazek (vhodné i pro důchodce)

Bližší informace podá
Marta Kacálková, ředitelka jídelny, 

na tel.: 465 612 775 nebo 731 579 656, 
podrobnosti najdete také na 

www.jidelna.com.


