
Vážení rodiče, 
  

     na naší škole působím celý svůj profesní život. Nejprve 31 let jako učitel (německý a ruský jazyk, hudební 
výchova) a od června 2018 mám tu čest školu řídit. Vždy jsem byl hrdý, že zde mohu pracovat, zejména díky 
přátelské a rodinné atmosféře, která tu panovala. Mými hesly jsou „užít si kromě učení i spoustu zábavy“ a 
„jsme na jedné lodi“. Snažím se, abychom byli školou kamarádskou, otevřenou novým nápadům a myšlenkám…                        
     Na vzdělávání Vašich dětí jsme dobře připraveni. Máme skvělý pedagogický sbor a daří se nám zajistit téměř 
100% aprobovanost výuky. Za plus považuji to, že výuka probíhá v krásné historické budově, postavené roku 
1908 a stojící v centru města. Podporujeme výuku cizích jazyků, naši žáci se  budou učit  anglický jazyk jako 
povinný předmět již od první třídy. V sedmém ročníku si žáci vyberou druhý cizí jazyk, ruský nebo německý. 
Snažíme se, aby žáci měli také možnost cizí jazyk uplatnit v praxi. Máme dlouholetou spolupráci s partnerskou 
školou Dr. Otto Rindta v německém Senftenbergu, organizujeme adventní zájezdy do Drážďan, účastníme se 
mezinárodních projektů (Erasmus+, eTwinning).  
     Důležité místo na naší škole zaujímá také výuka finanční gramotnosti. Spolupracujeme s firmou Andrš, s.r.o, a 
s Českou spořitelnou (projekt Abeceda peněz).    
     Na prvním stupni máme ve všech ročnících do výuky zařazen předmět etická výchova. Tento předmět vede 
žáky ke kamarádství, vzájemnému respektu v třídním kolektivu, k utváření hodnotového žebříčku.  
     Snažíme se zvýšit pohyb dětí. Výuku některých předmětů uskutečňujeme ve venkovní učebně nebo přímo 
v přírodě.  Vybudovali jsme moderní přírodovědnou učebnu. Velmi podporujeme sportovní aktivity. Žáci 
mohou navštěvovat předmět Zájmová TV, zapojili jsme se do projektu „Hodina tělesné výchovy navíc“, 
pořádáme kurz plavání ve 2.,3. a 4. ročníku, kurz běžeckého a sjezdového lyžování, letní a zimní sportovní dny, 
turistický kurz v 8.ročníku a další. 
     Jednou z mých zásad vedení školy je také okamžité řešení problémů, šikany a pod. Před ničím se 
neschováváme, nic neopomíjíme. Máme několik speciálních pedagogů, kteří se třídami preventivně pracují, 
abychom maximálně eliminovali výskyt nežádoucích jevů. Tomu napomáhá i celá řada besed a programů 
s odborníky na problematiku prevence sociálně patologických jevů.    
     Velkou devízou naší školy je dětský pěvecký sbor Viola, působící již víc než 30 let. Kromě tradičních jarních a 
vánočních koncertů v kostele sv. Václava v Žamberku uspořádal sbor 23 zahraničních zájezdů, například do 
Řecka, Švédska, Litvy, USA, Itálie a Španělska.  
     O tom, že naše škola žáky dobře připravuje ke studiu na středních školách, hovoří také výborné výsledky při 
přijímacích zkouškách na střední školy. 
     Příjemně strávený čas po vyučování zajišťuje družina pro žáky 1.-5. ročníku. Ta také organizuje ve spolupráci 
s rodiči odvádění dětí do ZUŠ. 
     Mým cílem je, aby si byli jak učitelé, tak žáci vědomi toho, že se na chodu školy aktivně podílí. Proto vítám, že 
zde působí kreativní žákovský parlament.    
     Velkou výhodou je možnost stravování přímo v budově školy. Nabídka obědů ve školní jídelně je doplněna 
občerstvením, které nabízí automat na zdravou svačinku Happysnack, umístěný ve vestibulu školy. 
     Za velmi hezkou tradici naší školy považuji partnerství prvních a devátých ročníků. Na začátku školního roku 
získá každý deváťák patronát nad jedním z prvňáčků. Co to pro oba znamená? Nejprve usnadnění prvních krůčků 
ve školní budově, v průběhu školního roku pak společné zábavné i naučné akce.   
     K zážitkům, na které naši absolventi rádi vzpomínají, patří bezesporu žákovské akademie v Divišově divadle, 
které se konají jednou za čtyři roky. 
     Od školního roku 2022/2023 jsme otevřeli přípravnou třídu. 
     Věřím, že projít si s námi těmi důležitými, náročnými, ale i hezkými devíti lety je pro Vaše děti ta nejlepší 
volba… 
    Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy 


