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Přehled studijních a učebních oborů 2017/2018
P

řehled studijních a učebních oborů ve Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk
pro školní rok 2017/2018 je následující:

TŘÍLETÉ UČEBNÍ
OBORY

3 LEOTRÉY
OB

INSTALATÉR
36-52-H/01
Absolventi jsou seznámeni s různými
druhy instalačních materiálů, jejich vlastnostmi
a způsoby ručního opracování. Ovládají technické
kreslení, čtení výkresů a orientaci ve výkresové
dokumentaci. Součástí odborného výcviku je
absolvování kurzů sváření plamenem, svařování
plastových potrubí, pájení mědi a získání certifikátu pro lisování mědi. Uplatní se u montážních
firem, nebo získají živnostenský list a pracují samostatně. Všem žákům je umožněno získat řidičský
průkaz skupiny B.
TRUHLÁŘ
33-56-H/01
Absolventi oboru umějí zacházet se základními
truhlářskými stroji a nástroji pro zpracování masivu,
a to jak nábytku, tak stavebně truhlářských výrobků.
Ovládají práci na soustruhu, s ručním elektrickým nářadím i sadou řezbářských dlát Narex, což
umožňuje provádět i náročnější zpracování dřeva.
Absolventi zvládnou běžné truhlářské dovednosti,
ale také základy kreslení v CADovém prostředí,
export dat do CNC stroje a následně výrobu malých
výrobků na MPW 900.
ZEDNÍK
36-67-H/01
Absolventi zvládají moderní stavební technologie,
např. sádrokartony, suché postupy zdění, tenkovrstvé lepení obkladových materiálů, zateplovací systémy. Součástí studia jsou i odborné exkurze, kurzy
a předváděcí akce, návštěvy veletrhů, spolupráce se
zahraničními školami. Tento obor je podporován
stipendiem Pardubického kraje.

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (číšník)
65-51-H/01
Absolventi znají různé techniky obsluhy, připravují
pracoviště na provoz, sestavují různé druhy slavnostních tabulí, ovládají charakteristiky podávaných jídel a nápojů, umějí komunikovat s hostem.
Využívají zásady estetické úpravy jídel a nápojů při
podávání, dodržují zásady uchování hotových jídel
a nápojů, dovedou připravit jednoduché pokrmy
a míšené nápoje, dodržují techniku skladování,
ošetřování potravin a nápojů, zjišťování jejich kvality a další činnosti.

www.zamek.zamberk.cz | www.klickevzdelani.cz/technohratky

KUCHAŘSKÁ ŠAMPIONKA VE ZNAMENÍ PUNKU
(soustruhy, frézky, vrtačky, brusky). Po absolvování
příslušné praxe a předepsaných zkoušek je schopen
samostatně podnikat v oboru. Škola při přípravě
žáků spolupracuje s firmou Bühler CZ Žamberk.
Žáci mohou získat firemní stipendium až ve výši
3 000 Kč měsíčně. Tento obor je podporován také
stipendiem Pardubického kraje.

ČTYŘLETÉ
MATURITNÍ OBORY

4 LEOTRÉY
OB

PRODAVAČ
66-51-H/01
Absolventi umějí připravit a upravit zboží k prodeji
a uplatňují přitom estetické hledisko. Umějí vyhotovit a zpracovat prodejní dokumentaci prodávaného
zboží, ovládají balení zboží různými způsoby včetně
dárkového. U potravinářského zboží dodržují zásady
hygieny, při prodeji nepotravinářského zboží je
zákazníkovi předvedou a poskytnou mu odborné
informace. Zvládají marketingové koncepce prodeje,
provádějí odběr a přejímku zboží, jeho kontrolu
včetně ověření záruční doby, doby použitelnosti
a minimální trvanlivosti. Prakticky ovládají základní
propagační a aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží i další činnosti.
CUKRÁŘ
29-54-H/01
Absolventi přejímají, kontrolují a skladují suroviny a pomocné materiály, vedou jejich evidenci.
Volí vhodné suroviny, pomocné látky a správný
technologický postup. Vyrábějí těsto, tvarují a pečou
korpusy, vyrábějí a používají náplně a polevy pro
různé druhy výrobků, dohotovují a esteticky zdobí
výrobky. Mají odbornou slovní zásobu zahrnující
vybavení cukrárny, suroviny a výrobní postupy.
Obsluhují strojní vybavení a zařízení cukrárny,
balí, etiketují a expedují cukrářské výrobky a zvládají také další činnosti.

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (kuchař)
65-51-H/01
Absolventi oboru umějí posuzovat potraviny z hlediska kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro
technologické zpracování, ovládají obsluhu technického zařízení ve stravovacích provozech a přípravu
pracoviště na provoz. Dodržují postupy opracování
potravin a jejich technologického zpracování včetně
dělení a porcování mas jatečných zvířat, zvěřiny,
drůbeže a ryb. Dále ovládají techniku skladování
a ošetřování potravin a nápojů, zvládají základy
obsluhy, navrhují menu pro různé příležitosti a další
činnosti.
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OBRÁBĚČ KOVŮ
23-56-H/01
Absolvent oboru se uplatní ve
strojírenských výrobních a opravárenských provozech jako
univerzální obráběč nebo jako
soustružník, frézař či brusič. Je
také připraven pro vykonávání odborných činností
spojených s ošetřováním a běžnou údržbou
obráběcích strojů.
Během studia si žák
osvojí obsluhu a údržbu základních druhů
obráběcích strojů

OBCHODNÍK
66-41-L/01
Absolventi se orientují v ekonomice, obchodním a administrativním provozu,
účetnictví, zbožíznalství, výpočetní technice, právu,
mezinárodním obchodu a cizích jazycích. Součástí
studia jsou i návštěvy veletrhů, výrobních podniků,
velkoobchodů či supermarketů. Všem žákům je
umožněno získat řidičský průkaz skupiny B.
GASTRONOMIE
65-41-L/01
Absolventi jsou vedeni k důrazu na odbornost, cizí
jazyky, ekonomiku a výpočetní techniku. Součástí
studia jsou odborné stáže a návštěvy veletrhů v oboru barmanství a gastronomie. Studium umožňuje
i roční stáž ve Francii.

DVOULETÉ OBORY

2 LEOTRÉY

PODNIKÁNÍ
64-41-L/51
Obor zakončený maturitní zkouškou je určen k doplnění
úplného středního
odborného vzdělání po
absolvování učebního
oboru kuchař, číšník,
prodavač s důrazem na
ekonomiku, účetnictví,
marketing, cizí jazyky
a výpočetní techniku.
Součástí studia jsou
návštěvy veletrhů,
výrobních podniků,
velkoobchodů, supermarketů atd., účast na
odborných soutěžích.
Všem žákům je umožněno získat řidičský průkaz
skupiny
B.
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ůlku hlavy má červenou, tu druhou fialovou
a v puse se jí při úsměvu blýskají rovnátka
na zuby. Veronika Krejsová, žákyně 3. ročníku oboru kuchař-číšník na Střední škole
obchodu, řemesel a služeb v Žamberku,
je důkazem, že punk ještě zdaleka
nezemřel. Jenže tahle sedmnáctiletá
dívka s extravagantním zjevem je
nejen velký kuchařský talent, který
už dokázal zvítězit na prestižním
gastronomickém festivalu, ale
i sympatická a ctižádostivá mladá
žena, která ví, čeho chce v životě
dosáhnout.
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Vy všechny tyto vlastnosti
máte?
Věřím, že až dokončím školu
a získám ještě větší praxi, tak je
mít budu.

vyhlašovanou Asociací kuchařů a cukrářů ČR –
čekala jste to?
Tak to vůbec ne! Olima Cup byla moje první soutěž
v životě a byla jsem hodně překvapená, že jsem ji
vyhrála.
Čím jste přesvědčila odbornou porotu?
Hlavní surovinou byla krkovice. Dostali jsme limit 45
minut, abychom uvařili minutkový pokrm s vhodnou
přílohou a naservírovali ho. Půl hodiny před začátkem jsem si ještě vylosovala tři suroviny, které se
musely do jídla vhodně zakomponovat – těstoviny,
parmazán a parmskou šunku.
To vám vyhovovalo?
Těstovin jsem se lekla, protože ostatní si vylosovali
papriku, rajčata nebo jinou zeleninu. Původně jsem
chtěla jako přílohu knedlík s houbovou nádivkou,
což však k těstovinám nešlo. Nakonec mi hodně poradil pan mistr Plíhal, který soutěž prožíval mnohem
emotivněji než já.
A jak byste popsala výsledek vašeho „zlatého“
snažení?
Uvařila jsem vepřovou krkovici v čočkové fáši s hráškovou peřinkou, pošírovanou baby karotkou
podávanou v tagliatelovém hnízdečku ve
smetanové omáčce s parmskou šunkou
a žampiony.

V Olomouci jste letos
na podzim vyhrála
prestižní soutěž

Co vás přivedlo do
žamberské střední školy?
To byla jasná volba, protože
pocházím ze Žamberka. Školu
jsem si byla prohlédnout na dnu
otevřených dveří a pak už jsem
neváhala. Potvrdilo se, co jsem
o ní slyšela – je zde výborná
atmosféra, dobrý kolektiv a učitelé
odborného výcviku, kteří žáky
hodně naučí.
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Mimochodem – už víte, kam
zamíříte po závěrečných
zkouškách?
Rozhoduji se, zda ještě půjdu na nástavbu, nebo už nastoupím do práce.
Zajímavé nabídky na zaměstnání jsem
už dostala. Lákalo by mě však získat
zkušenosti i v zahraničí.

ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY
PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. SŠ obcho-

du řemesel
a služeb
Žamberk
nabízí unikátní
skladbu vyučovaných oborů
s širokým
rozsahem profesí v oblasti stavebnictví, strojírenství,
gastronomie, obchodu a služeb.

2. Dlouhodobě vysoká úroveň výuky, kterou
3. Nedávno otevřený obor obráběč kovů

Kam pro informace: Podrobné informace o stipendijních programech naleznete na www.klickevzdelani.cz.

Co podle vás potřebuje dobrá kuchařka?
Určitě musí být rychlá, protože v restauracích
nechce nikdo čekat, a zručná, aby uměla dobře
nakrájet maso i další ingredience. Musí mít ideální chuť, aby dokázala jídlo vhodně dochutit,
a také zodpovědnost, neboť připravovat
třeba sto porcí vyžaduje jistou dávku
odvahy.

Jak jste se vůbec dostala ke
kuchařskému řemeslu?
Odmalička jsem pomáhala
mamince v kuchyni. Moc mě
to bavilo. V deseti letech jsem
už vařila obědy. Táta třeba
řekl, že by si dal guláš, a tak
jsem mu ho udělala.

charakterizují pravidelné úspěchy žáků na nejvýznamnějších regionálních či celostátních soutěžích
odborných znalostí a dovedností.

STIPENDIJNÍ PROGRAM PARDUBICKÉHO KRAJE

Jsou ještě další přednosti?
Oceňuji také vstřícnost vedení školy. Nestalo se,
že by mě neuvolnilo, když třeba s rodiči cestujeme
v zimě na lyže a snowboard do Alp. V základní škole
jsem s tím měla problémy. Jsou to však i mnohé
další maličkosti – například mi tolerují moje vybarvené vlasy.

podporuje stipendiem až ve výši 3 000 Kč měsíčně
společnost Bühler CZ Žamberk – navíc jeho praktická
výuka probíhá v moderně vybavených prostorách
této firmy.

HVĚZDA (ZE) ŠKOLY

VÍTE, ŽE...

Je obtížné vybrat z mnoha úspěchů žáků SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk v soutěžích odborných
dovedností jedno jméno. TECHNOhrátky však zaujaly
výkony čerstvé absolventky oboru instalatér Diany
Petrové, jichž dosáhla v první polovině roku 2016.
Drobná černovlasá dívka totiž excelovala v profesi,
která donedávna patřila takřka výhradně mužům.
V krajském finále soutěže Učeň instalatér 2016
startovala jen na „divokou kartu“, ale když se na závěr
sečetly body všech aktérů za
teoretické znalosti i praktické
činnosti, měla jich nejvíc ze
všech! Do celostátního finále
v Brně postoupila jako první
dívka ve dvacetileté historii
soutěže – a tam skončila
šestá. Navíc v celostátní
soutěži Měď 2016 obsadila ze
314 účastníků skvělé 3. místo.
Právem jí tak patří symbolický
titul Hvězda (ze) školy.

• ... SŠ obchodu,
řemesel a služeb
Žamberk, stejně
jako všechny učebny, některé dílny
a domov mládeže, se nacházejí
v areálu místního
zámku?

Speciální vydání pro Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk

• ... obory obráběč kovů a zedník podporuje svým
stipendiem také Pardubický kraj?
• ... škola byla jmenována Cechem topenářů a instalatérů ČR krajským Centrem odborné přípravy
pro vzdělávání v oboru instalatér?
• ... při přípravě žáků v rámci praktického výcviku
spolupracuje škola s téměř 60 firmami z různých koutů Pardubického, ale i Královehradeckého kraje?

www.zamek.zamberk.cz, www.klickevzdelani.cz/technohratky

ANKETA

BAVÍ JE PRÁCE RUKAMA
Proč jste si vybrali právě svůj obor?
„Obor mi doporučil
kamarád. Líbí se mi, že je
za mnou vidět konkrétní
práce, která lidem slouží.
Ve škole mě nejvíc baví
praxe. Po vyučení si chci
ještě dodělat maturitu
a pak samozřejmě pracovat v oboru. Mít vlastní
firmu a pracovat sám na
sebe by bylo nejlepší.
Nemám strach, že bych
nenašel uplatnění.“
Dominik Dušek, 18 let, 3. ročník oboru instalatér
„Chtěl jsem být učitelem. Mám už maturitu
z gymnázia. Na druhou
stranu – strýc v tomto
oboru podniká. A když
jsem viděl, jaká je
uplatnitelnost obráběče,
a kolik si vydělá peněz,
dal jsem technice přednost před studiem na
pedagogické fakultě.
Po škole bych chtěl
rok nebo dva pracovat
v Bühleru a získat hodně praxe a pak bych rád pokračoval ve strýcově firmě.“
Michal Prokop, 20 let, 1. ročník oboru obráběč kovů
„Obor prodavačka jsem
měla jako alternativu, ale
baví mě to. Nejvíc se mi
líbí možnost komunikace. Ve škole máme dobrý
kolektiv. Po vyučení bych
chtěla ještě nastoupit
na dálkové studium
v Praze se zaměřením
potravinářský inspektor.
A co bude dál, zatím
ještě nevím.“
Tereza Venclová, 17 let,
3. ročník oboru prodavač
„Už odmalička se mi líbily dorty, a co všechno se
dá udělat z mandlovky.
Práce je to úžasná, moc
mě baví. Po škole bych
ráda nastoupila do cukrárny v Letohradě a tam
také pracovala. Po vlastní
cukrárně netoužím – je
to moc papírování a já
chci pracovat rukama
a dělat cukrařinu.“
Barbora Škodová,
17 let, 3. ročník oboru cukrář

VIZITKA ŠKOLY
Adresa:
Střední škola obchodu,
řemesel a služeb Žamberk
Zámecká 1
564 01 Žamberk

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 465 614 225
E-mail:
zamek@zamek.zamberk.cz
Web:
www.zamek.zamberk.cz

Ředitel: PhDr. Zuzana Pecháčková

Na zámku vládne pestrá všehochuť

Po klikaté cestě za prodejní pult
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Š obchodu, řemesel a služeb Žamberk je jedinou střední školou v Pardubickém kraji, která
má své sídlo na opravdovém zámku. Stavebnictví, strojírenství, služby, obchod a gastronomie
vytvářejí pestrou všehochuť oborů, které nabízí.
Ředitelka PhDr. Zuzana Pecháčková však toto
široké spektrum profesí považuje za přednost
a má po ruce i pádné argumenty.

PTÁME SE
V našem regionu je široký výběr učebních oborů
výhodou. Všechny nabízené obory mohou navíc studovat nejen chlapci, ale i děvčata. A dívky se u nás
také připravují na budoucí povolání i v technických
profesích – instalatérka, truhlářka, obráběčka kovů.
Po absolvování učebního oboru mohou žáci pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu v oboru
podnikání. Za dobu svého působení škola vychovala
okolo 10 000 absolventů, kteří se uplatnili i ve vysokých manažerských pozicích.
O které profese projevují žáci největší zájem?
Zájem o učební obory se postupně mění s poptávkou na trhu práce. Momentálně firmy žádají po škole
žáky z oborů, které jsou na trhu práce nedostatkové
– například zedník, instalatér, obráběč kovů, kuchař,
číšník, prodavač. Zájem ze strany žáků je také o studium gastronomických oborů.
Jaké zkušenosti máte s novým oborem
obráběč kovů?
Zájem o tento atraktivní strojírenský obor, který realizujeme
ve spolupráci se společností
Bühler CZ Žamberk, vzrůstá.
V prvním a druhém ročníku
se v současné době učí
ve škole i ve firmě
osmnáct chlapců
ta
a dvě dívky. Výuka
„Kvali
v naší
probíhá v modere
j
í
n
á
v
ním a profesiovzdělá špičkové
nálně vybaveném
na
prostředí. Žáci
škole
i.“
pobírají měsíční
ú r ov n
firemní stipendium ve
výši až tří tisíc korun.

Co považujete za hlavní přednosti vaší školy?
V rámci našeho regionu spolupracujeme s 57 nejen
malými firmami, ale i velkými zaměstnavateli, od
nichž žáci dostávají firemní stipendium a odměnu za
produktivní práci při přípravě gastronomických akcí
a stavebních prací. Naši žáci se trvale umisťují na čelních místech v regionálních i celostátních soutěžích.
Výborné výsledky bez ohledu na zaměření jednotlivých oborů svědčí o kvalitní práci pedagogů.
Jsou vaši absolventi připraveni na vstup do
pracovního procesu?
Kvalita vzdělávání je v naší škole na špičkové úrovni
především zásluhou úzké spolupráce s firmami. Žáci
pracují v reálném prostředí na zakázkové činnosti.
Nejen, že jsou profesně zdatní, ale jsou i připraveni
na pracovní prostředí a podmínky zaměstnavatelů.
V posledních letech k nám přicházejí ve velkých
počtech majitelé různých firem s pracovními nabídkami.
Proč byste doporučila žákům základních škol,
aby si vybrali právě vaši školu?
Najdou u nás kvalitní zázemí a setkají se s osobním
přístupem pedagogů. V průběhu studia se mohou
účastnit zahraničních stáží díky projektu Erasmus+.
Při jejich zařazení do odborného výcviku přihlížíme k místu bydliště. Žáci mohou kromě firemních
stipendií získat v oborech obráběč kovů
a zedník rovněž stipendia vyplácená
Pardubickým krajem. U technických
oborů získají také svářečské oprávnění na svařování
kovu, plastu
a mědi.

ivotní příběh Petry Kalousové z Helvíkovic
je hodně krkolomný a vedl po těch nejklikatějších cestách. Z 9. třídy nastoupila na SPŠ
chemickou do Pardubic, ale vydržela tam jen
rok. Následoval pozoruhodný přestup na pardubickou konzervatoř, s níž se rozloučila po dvou
letech. A jako by si řekla „Do třetice všeho dobrého“, vybrala si v SŠ obchodu, řemesel a služeb
v Žamberku obor prodavač. Dnes je žákyní 3.
ročníku a od dubna 2016 se může pyšnit titulem
nejlepší mladé prodavačky v České republice.

PŘÍBĚH
„Všechno mělo být ještě jinak. Původně jsem chtěla
být kuchařkou, ale rodiče mě na tenhle obor nepustili. Představovali si mě spíš u počítače v kanceláři.
Na chemické škole mě ´otrávila´ matematika – trápila jsem se s ní a nerozuměla jí, a tak jsem studium
vzdala. Nastoupila jsem do 2. ročníku pardubické
konzervatoře. Od devíti let hraji na akordeon – měla
jsem klasický knoflíkový, dovezený z Itálie. Stál
200 000 korun. Nebyl to však ode mne dobrý nápad,
učitelkou hudby bych ani být nechtěla, a tak
jsem po 3. ročníku studium přerušila. Rok jsem
zůstala doma a nastoupila do práce k tátovi
do zámečnické dílny,“ líčí svou středoškolskou
anabázi dvaadvacetiletá dívka.
Otec byl nekompromisní. Kdepak, žádné
papíry a vysedávání v teplíčku za stolem.
Řekl, že pokud chce dcera brigádu,
bude muset pracovat rukama. Většinu
času trávila u pilky na železo nebo
u brusky. Nařezat nerezové tyče trvalo i několik hodin a pak bylo třeba
je obrousit. Přiznává, že zezačátku
to bylo těžké, ale nakonec tyhle
činnosti v pohodě zvládla.
„V dílně mě to docela bavilo,
ale nakonec jsem se
rozhodla přihlásit na
střední školu v Žamberku. Pro mne to
byla poslední příležitost, jak dokončit
nějakou školu,

FOTOALBUM

a také rodiče na mne naléhali. Helvíkovice leží hned
u Žamberku a navíc v oboru prodavačka nejsou
žádné náročné předměty, které bych se musela drtit
a které by mě budily ze sna,“ vysvětluje pohnutky
své poslední volby.
Ačkoliv je to možná k nevíře, právě obor prodavač si
ji získal. Velice ráda komunikuje s lidmi a za pultem
k nim má blízko. Na praxi chodí do prodejny bytového textilu v Žamberku a moc si to tam pochvaluje.
O tom, že je právě v téhle profesi velkým talentem,
přesvědčila ve 2. ročníku při celostátní soutěži
Prodavač 2016 v Ústí nad Labem. V silné konkurenci soupeřů ze čtrnácti středních škol z celé České
republiky zvítězila!

Žáci školy pomáhají nezištně také při opravách hradu Litice.

„Startovala jsem tam už podruhé. Soutěž se skládala
z teoretické i praktické části. Teoretická část proběhla formou testů a otázek, týkajících se všeobecných
i odborných znalostí. V praktické části jsme balili
bonboniéru a láhev, odhadovali váhu různých salátů
a poznávali vzorky zboží,“ popisuje průběh vítězné
soutěže.
Navzdory tomu, že zpočátku byla s výběrem
škol na štíru, nyní uvažuje o tom, že po závěrečných zkouškách se v Žamberku ještě
přihlásí na nástavbu, aby získala maturitu.
A kdyby to náhodou nevyšlo, je připravena nastoupit do zaměstnání.
„Nechtěla bych jít do většího
obchodního řetězce. Spíš by mě
lákal nějaký menší krámek, kde
budu sama s možností vše si
přizpůsobit podle sebe.
Vím, že základem je
být komunikativní,
navázat kontakt
se zákazníkem
a získat si jeho
m
e
d
důvěru. Musí
í
„ Z á k la
n
mít pocit, že
ikativ
n
u
m
ko
zboží rozumíte
j e bý t
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t
při výběru spolehnout,“ ví,
a získa íka.“
n
jak zní úspěšná strategie
z ák a z
dobrého prodavače.

Velkou motivací pro studenty školy je možnost rekreačního
pobytu na ostrově Mali Lošinj v Chorvatsku.

V rámci cyklistického a turistického kurzu na Pastvinách se
užije spousta sportu i zábavy.

OPSÁNO Z TABULE
START S MINISTERSKÝM DOHLEDEM
Netradiční začátek školního roku 2016-2017
prožili žáci SŠ obchodu řemesel a služeb
Žamberk – 9. září totiž
mezi ně zavítala ministryně školství Kateřina
Valachová v doprovodu hejtmana Pardubického
kaje Martina Netolického. Paní ministryně si
nejprve prohlédla nejmodernější výrobní prostory
společnosti Bühler CZ, kde absolvují praktický
výcvik budoucí obráběči kovů, a poté se zúčastnila
slavnostního otevření nové odborné učebny právě
pro tento obor. V průběhu své návštěvy neskrývala
spokojenost. Pochválila zdejší model duálního
vzdělávání a se zájmem vyslechla také informaci,
že škola chce podobnou úzkou spolupráci s firmami
rozšířit i na další obory.

OBRÁBĚČI S ATRAKTIVNÍMI STIPENDII
Všechno začalo 1. září 2015, kdy SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk otevřela nový obor obráběč
kovů jako součást unikátního projektu spolupráce
s významným regionálním zaměstnavatelem
– společnosti Bühler CZ
Žamberk. V současné
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době studuje tento obor v 1. a 2. ročníku dvacet
žáků. Firma je motivuje stipendii, která mohou měsíčně dosáhnout částky ve výši 3 000 korun! Žáci
však mají navíc jedinečnou možnost provádět dva
týdny v měsíci praktickou výuku přímo v závodě
v moderně vybaveném tréninkovém centru a na
nejmodernějších strojích. Stravují se společně ostatními zaměstnanci v nové jídelně a současně se zde
učí důležitým pracovním návykům.

NA SOUTĚŽÍCH PATŘÍ K NEJLEPŠÍM
O velkých úspěších
kuchařky Veroniky Krejsové, prodavačky Petry
Kalousové a instalatérky
Diany Petrové píšeme na
jiných místech TECHNOhrátek info. Skvěle si však
v soutěžích odborných dovedností vedou i další žáci
SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Na gastronomických slavnostech M. D. Rettigové v Litomyšli obsadily v soutěži kuchařských škol Kristýna
Krejsová a Zdeňka Kubíčková (na snímku) výborné
2. místo. Stejnou pozici získala Kristýna Krejsová
se svou šípkovou omáčkou v národní soutěži Chuť
Česka v Hradci Králové. Tradičně se daří instalatérům
– Daniel Moravec vyhrál krajské kolo soutěže Učeň
instalatér 2016 a s Dianou Petrovou reprezentovali
pardubický region v celostátním finále.
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ZKUŠENOSTI SBÍRAJÍ V POLSKU
SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk zahájila před
šesti lety partnerskou spolupráci se Střední školou
Tadeusze Kotarbinského v polském Dzierzoniówě. Zásluhou zapojení do projektu Erasmus jsou
vzájemné kontakty velice intenzivní. Cílem výměnných pobytů je nejen získávat zkušenosti z odborné
přípravy, ale také poznávat jazyk a kulturu jiné země
a navazovat profesní kontakty. Každoročně v květnu
a v září se do polské školy vydávají žáci oboru instalatér, kuchař, truhlář a zedník. Každý den absolvují
praxi na smluvních pracovištích školy, odpoledne
a o víkendech je pro
ně připraven bohatý
sportovní a kulturní
program včetně výletů.
Jejich polští kolegové
zase pravidelně míří do
Žamberka.

POMÁHAJÍ TAKÉ DRUHÝM
Žáci SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk se zapojují také do aktivit, které svědčí o tom, že jim není
lhostejný vztah k bližním nebo ochraně historických památek či přírody. Před vánočními svátky
studentský hudební soubor navštěvuje žamberský
penzion a odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk, kde seniorům a pacientům zpříjemní koncerty
jejich pobyt. Žáci se tradičně účastní výšlapu na

hrad Litice, kde
došlo nedávno
k havárii zdiva a je
zde potřeba každé
pomocné ruky.
A když žamberské
Centrum pro rodinu iniciovalo zajímavý projekt Zahrada bez plotu
na oživení pěší zóny vysazením bylinek, připravila
škola pro návštěvníky akce pokrmy a nápoje, v nichž
hlavní surovinou byly právě bylinky.

Maturitní a absolventský ples bývá tradičně přehlídkou
úspěšných krásných dam i jejich úžasných rób.

LETNÍ ROBOTICKÝ KEMP
SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk se stala
počátkem září 2016 popáté hostitelem Letního
robotického kempu. Tuto „školu robotiky“ pořádá
Asociace pro mládež, vědu, techniku Amavet a zúčastnilo se jí patnáct nejlepších žáků ve věku 12 až
17 let, kteří uspěli v krajské robotické soutěži Robo
Rave. Kromě bohatého společenského programu
včetně exkurze do společnosti Bühler trávili účastníci
nejvíc času pod vedením dvou lektorů v učebnách
školy sestavováním autonomních robotů. Kemp
měl aktéry také připravit na
národní finále Robo Rave,
jehož vítěz bude reprezentovat Českou republiku
v mezinárodní soutěži
v Albuquerque v USA.
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K oblíbeným sportovním aktivitám žáků na žamberském
zámku patří i šachy.
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