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Zástupci města přivítali prvňáčky základních škol 
a nové studenty Žamberské akademie volného času

V pondělí 2. září 2019 se i v Žamberku posadili poprvé do školních lavic žáci a studenti prvních ročníků. 
Místostarosta Ivan Vrkoč přivítal prvňáčky na Základní škole Žamberk, Nádražní 743, kde letos otevřeli 
tři první třídy, kam nastoupilo 59 žáků, a dva přípravné ročníky pro dvacet dětí. Místostarostka Zděnka 
Šebková pak navštívila první třídu ZŠ Žamberk 28. října 581, kde letos přivítali 25 dětí. Následně se přesu-
nula na Základní školu ERUDIO Orlicko, kde letos zapsali do první třídy 12 žáků. 
Ve 13:00 hodin zahájily školní rok i všechny obory na Základní umělecké škole Petra Ebena v Žamberku. 
Třídy hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru otevřely dveře celkem  
560 žákům. Žamberská umělecká škola s jedenačtyřicetiletou tradicí tak naplnila svoji kapacitu.
Starosta města Oldřich Jedlička přijal v odpoledních hodinách v obřadní síni žamberské radnice  
27 studentů prvního ročníku Žamberské akademie volného času. Společně s vedoucí projektu ŽAVČ 
Dagmar Ducháčkovou je seznámili s rozvrhem, který jim nabídne pestrou škálu přednášek, seminářů  
i školní výlet na závěr roku.

Všem žákům žamberských škol přejeme úspěšný školní rok, pedagogům pak bystré a zvídavé studenty!
z	Zuzana Faltusová, kultura a občanské záležitosti

s dárkem přivítat paní místostarostka Zděnka 
Šebková, za vedení školy jim dobrý start popřál a 
malý dáreček předal pan ředitel Jaromír Žejdlík.  
Po oficiálním uvítání a školní hymně jsme se 
už konečně mohli společně přesunout do dvou 
vyzdobených školních tříd a do prvňáckých 
lavic. 
Naše očekávání se naplnilo, akce se vydařila!  
Přejeme prvňákům, ať ve škole zažívají  
co nejvíce takových radostných dnů. 
Další příjemné akce už pro ně připravujeme.

z	Žáci devátých tříd ZŠ 28. října 581

Zahájení nového školního 
roku na ZŠ ERUDIO

Kéž by se za okny dětského pokoje chystal 
nádherný den. Sluníčko pěkně svítilo a svými 
paprsky šimralo malé spáče pod nosíkem. Tak 
by se nejmenším školákům určitě pěkně vylé-
zalo z postýlky. Jenomže se na obloze obje-
vily mraky a také občas pršelo. Děti čekal den,  
kdy půjdou s maminkou a tatínkem poprvé  
do základní školy jako skuteční prvňáci.
Ve škole už jsou vyzdobené třídy a nachys-
tané dárečky. Jen začít. Před devátou hodi-
nou jsme se všichni sešli v pěkné tělocvičně. 
Posadili se zde rodiče, starší školáci, hosté  
a naši prvňáčci. Paní ředitelka Dana nás všechny 
srdečně přivítala hřejivými slovy. Školáci s paní 
učitelkou Janou přednesli školní pozdravení, 
zazpívali veselou písničku a slavnostní pasování 
prvňáčků mohlo začít. Potom si děti s rodiči 
prohlédly svoji budoucí třídu. 
A na závěr deštivého dne stateční tatínkové 
zasadili svým dětem u školy nádherný strom. 
Děti i maminky jim pilně pomáhaly. Dešťové 
kapky jim vůbec nevadily. Přeji touto cestou 
malým prvňáčkům hodně úspěchů, píle  
a zajímavých zážitků v nadcházejícím novém  
školním roce.

z	Třídní učitelka Lída

Vítání prvňáčků na ZŠ 28. října
přijdou, který malý školák podle 
vybraného obrázku připadne právě 
na každého z nás. Tuto slavnost jsme již několik 
dní předem pomáhali připravovat, a tak jsme 
byli plni očekávání, jak vše dopadne.
Z vedení města přišla 26 nových prvňáčků 

V pondělí 2. září jsme se my, deváťáci, sešli na 
školním dvoře, abychom přivítali naše nejmenší 
spolužáky a zpříjemnili jim jejich první krůčky 
základní školou. I když čas to byl pro nás po 
prázdninách přímo vražedný, těšili jsme se a 
byli zvědaví, jací budou, s jakým očekáváním 


