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ZŠ 28. října 581 byla oceněna 
nadačním fondem Josefa Luxe. 

V pondělí 11. listopadu 2019 naše škola  
ZŠ 28. října 581 získala 3. místo v Programu 
podpory etické výchovy na základních a střed-
ních školách. Slavnostní vyhlášení výsledků  
proběhlo ve Valdštejnském paláci Senátu PČR 
v Praze za účasti europoslankyně Ing. Michaely 
Šojdrové, poslance Poslanecké sněmovny PČR 
Marka Výborného a předsedkyně správní rady 
Nadace Josefa Luxe paní Věry Luxové. 
Tento program každoročně vyhlašuje nadace jako 
soutěž pro školy, ve kterých je zaveden předmět 
etická výchova, nebo je na nich etická výchova 
prokazatelně systematicky a strukturovaně 
vyučována v rámci jiných předmětů. 
Naše škola již čtyřikrát uspěla a zkušenosti naše 
i zástupců dalších úspěšných škol nám ukazují, 
že účinky jsou prokazatelné. Nejen, že se mění 
chování dětí, ale dochází i k pozitivnímu ovlivnění 
atmosféry školy. Je více radostná a žáci jsou k sobě 
vnímavější a pozornější. Je to pocta všem, kteří 
každodenní prací ovlivňují a vytvářejí klima školy, 
třídy, sboru a činí tak naši školu jedinečnou.

Michaela Pachelová za kolektiv učitelů 
ZŠ 28. října 581 v Žamberku

O tom, jak malí chtějí být 
velcí a naopak
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Mateřská škola Sluníčko, Žamberk, přijme 
od března 2020 školního asistenta. 

Přihlášky lze zasílat do 20. prosince 2019 
na e-mailovou adresu skolka.zamberk@tiscali.cz. 

Bližší informace na tel. č. 
465 614 463 a 737 489 747.

Blanka Reková, ředitelka MŠ

Školní jídelna Žamberk, 
nám. Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk 

přijme kuchaře/kuchařku 
na plný úvazek, nástup možný ihned. 

Bližší informace podá 
Marta Kacálková, ředitelka ŠJ, 

na tel. č. 465 612 775 nebo 731 579 656.Už mnohokrát jsme slyšeli od našich nejmenších 
větu: „Až vyrostu, budu hasičem, záchranářem, 
policistou…“ A po jednom takovém prožitkovém 
dopoledni v naší mateřské škole to platí dvojná-
sob. Děti si mohly prohlédnout a vyzkoušet vyba-
vení vozů záchranné služby, hasičů i policistů. Tito,  
v dětských očích, hrdinové se nám věnovali 
s maximálním nasazením a jako překvapení 
s sebou přivezli i vycvičeného záchranářského psa. 
Na oplátku jsme je potom pozvali k nám do školky. 
A když se těchto sedm obrů usadilo na naše malé 
židličky, zahlédla jsem v jejich očích touhu být zase 
tím malým špuntem a přát si: „Až vyrostu, budu 
hasičem, záchranářem, policistou…“ A Vám se to 
povedlo! Děkujeme za to, co děláte!

Za MŠ Sluníčko Martina Kainková, učitelka

Školka Erudio srdečně zve rodiče 
předškolních dětí na besedu 

s PhDr. Petrou Novotnou, 
ředitelkou PPP Ústí nad Orlicí, 

na téma školní zralost/připravenost, 
odklad školní docházky, logopedie atd. 
ve čtvrtek 12. prosince od 16 hodin 

ve školce Erudio 
na Masarykově náměstí čp. 90 v Žamberku.

Prosíme, nahlaste se na tel. 721 320 998.


