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Slavnostní otevření zrekonstruované přírodovědné učebny
Naše Základní škola 28. října 581 se může v letošním školním roce pochlubit nově zrekonstru-
ovanou učebnou chemie a přírodopisu. Rád bych tímto článkem alespoň zčásti přiblížil vznik  
této třídy a vyjádřil poděkování celému realizačnímu týmu.

Z NAŠICH ŠKOL

Techné nás baví
V závěru minulého roku se naše škola zúčast-
nila soutěže zručnosti a tvořivosti s názvem 
Techné, kterou pro základní i střední školy 
zorganizovala firma Bühler. Soutěž byla určena 
všem technickým nadšencům a jejím smyslem 
bylo podpořit veškerou mládež, která využívá 
svůj volný čas k tvůrčí činnosti s využitím 
manuální zručnosti a technické tvořivosti.
Soutěžilo se ve třech kategoriích, rozdělených na 
tři věkové skupiny. Do soutěže bylo zasláno celkem  
77 výrobků ze 13 škol a podle vyjádření hodnotící 
komise byly všechny krásné a nápadité, a tak měla 
komise, složená z odborníků a specialistů, opravdu 
těžkou práci.

Naše škola přihlásila do soutěže 23 modelů. V první 
kategorii zazářil Vít Jordán, který obsadil krásné  
1. místo s modelem Evžen, a Jakub Dušek z 5. B, 
který se svým výrobkem nazvaným Větrák získal 
zvláštní cenu. Ve třetí kategorii obsadili třetí místo 
Michal Šlehofer, Milan Olah a Láďa Olah z 6. B 
s originálními výrobky nazvanými Auto a Trak-
tor. Děkujeme firmě Bühler za skvělou organizaci  
a krásné ceny pro výherce i zúčastněné a těšíme 
se na příští rok, kdy se určitě opět do soutěže 
Techné zapojíme.

z	Za ZŠ 28. října 581, Žamberk 
Michaela Pachelová

V červnu 2019 se nám podařilo získat dotaci z Inte-
grovaného regionálního operačního programu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt  
„ZŠ Žamberk 581 – přírodovědná učebna s labo-
ratoří a bezbariérové úpravy“ reg. č. projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010220. Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií ve výši 1.499.997 
Kč. Jednalo se o 15. výzvu MAS ORLICKO – IROP − 
Vzdělávání v klíčových kompetencích III.
V září 2019 se započalo se stavebními pracemi 
a během roku 2020 došlo k postupnému vyba-
vení zrekonstruovaných prostor novým nábyt-
kem, výpočetní a laboratorní technikou, modely 
chemických prvků, živočichů a podobně. Výuka se 
tak stala mnohem kvalitnější, zábavnější a názor-
nější. V rámci rekonstrukce byl zajištěn i bezbari-
érový přístup do školy z přízemí až do druhého 
patra, kde se učebna nachází, a následně bylo 
vybudováno bezbariérové sociální zařízení. 
Poděkování za realizaci celého projektu patří  
MAS ORLICKO, z. s., a městu Žamberku, přede-
vším za finanční a technickou podporu. Jmeno-
vitě bych chtěl poděkovat paní Šárce Strnadové za 
zpracování projektu, odboru REUP pod vedením 

Ing. Lenky Fránkové za přípravu plánů přestavby 
a její samotnou realizaci a také paní Radce Strán-
ské z téhož odboru, která pečlivě kontrolovala, aby 
projekt splňoval všechny náležitosti.
I když novou učebnu využíváme od začátku 
letošního školního roku, její slavnostní otevření 
se uskutečnilo až ve čtvrtek 10. prosince 2020 
za přítomnosti pana starosty Oldřicha Jedličky 
a dalších zástupců města. Po přestřižení pásky 
čekali v učebně na hosty žáci 9. A se svými názor-
nými ukázkami laboratorních prací a pokusů.
Přeji všem našim žákům, aby se jim v nové učebně 
hezky pracovalo, aby zde poznávali přírodu kolem 
nás a aby ji pak pomáhali chránit. Vždyť ochrana 
přírody je v současném světě jednou z nejdůleži-
tějších věcí.

z	Za ZŠ Žamberk, 28. října 581, 
Mgr. Jaromír Žejdlík

INVESTIČNÍ NÁKLADY: 
1.683.270,40 Kč vč. DPH
Dotace: 95 % celkových způsobilých výdajů

z	Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP
Mgr. Šárka Strnadová, manažerka dotací

nástup 1. března 2021, úvazek 1,00
Své žádosti zasílejte do konce ledna na e-mail 
ctyrlistek.zamberk@tiscali.cz
Případné informace podá ředitelka MŠ 
Bc. Iva Pražáková na tel. č.: 739 279 007.

Mateřská Škola Čtyřlístek, 
Žamberk, vyhlašuje 
přijímací řízení 
na pozici učitelky MŠ, 


