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PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

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

2. Atraktivní fi remní stipendia nabízejí společ-
nost Bühler CZ (až 3 500 Kč měsíčně obráběčům 
kovů a operátorům plechové výroby) a obchodní 
družstvo Konzum (až 5 500 Kč asistentům prodeje).

3. Dlouho-
době vysokou 
úroveň výuky 
charakterizují 
pravidelné 
úspěchy žáků na 
nejvýznamněj-
ších regionálních 
i celostátních 
soutěžích odbor-
ných doved-
ností.

GASTROHVĚZDA (ZE) ŠKOLY

Nejen láska, ale i studium 
prochází žaludkem. SŠ ob-
chodu, řemesel a služeb 
Žamberk je vyhlášená 
vysokou kvalitou výuky 
gastronomických oborů, 
ale také mistrovstvím své 
školní kuchyně. Žáci i uči-
telé se zde navíc stravují v neobyčejně kultivovaném 
prostředí, v němž kompletní servis zajišťují budoucí 
kuchaři a číšníci. Mimořádného ocenění se dostalo 
pracovníkům „zámecké“ kuchyně v roce 2020 poté, 
co se zapojili do projektu „Moderní pojetí tradič-
ních receptur ve školních jídelnách Pardubického 
kraje – kuchyně našich babiček“. Po vyhodnocení 
celkových výsledků udělil radní Pardubického 
kraje pro školství Bohumil Bernášek symbolickou 
Gastrohvězdu školních jídelen 2020 pouze čtyřem 
středním školám v celém regionu – a jednou z nich 
byla právě SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk. 
Za dlouhodobě výtečnou úroveň v oblasti stravování 
udělují této škole svou hvězdu také TECHNOhrátky.
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ROZDÁVÁNÍ SLADKÉ RADOSTI

VÍTE, ŽE...

• ...  stipendia Pardubického kraje mohou dostat 
žáci oboru obráběč kovů (300–600 Kč)?

• ...  škola byla jmenována Cechem topenářů a in-
stalatérů ČR krajským Centrem odborné přípravy 
pro vzdělávání v oboru instalatér pro Pardubický 
kraj?

• ...  žáci oboru obráběč kovů a operátor plechové 
výroby (klempíř) mohou dosáhnout při splnění 
podmínek na fi remní stipendium ve výši až 
3 000 Kč?

• ...  všichni žáci 
mohou získat 
řidičský prů-
kaz skupiny B 
– instala-
téři navíc 
i několik 
svářečských 
kurzů?

Fotografka, nebo cukrářka? Hodně nezvyklé 
dilema musela vyřešit v deváté třídě Sára 

Jedličková. Sedmnáctiletá hnědovláska z Kun-
valdu však váhala jen krátce. Sladká vůně dortů, 
kremrolí a perníčků byla přece jen lákavější. 
Dnes je už úspěšnou žákyní třetího ročníku 
oboru cukrář na SŠ obchodu, řemesel a služeb 
Žamberk a ví, že své profesi zůstane věrná 
i v budoucnu.

Odkud se vzal váš vztah k cukrářskému řemeslu?
Odmalička ráda peču. Přivedla mě k tomu mamin-
ka, která to umí skvěle, a hodně pečou 
i moje tety, takže inspirace jsem 
měla víc než dost. Moc mě to 
baví – hlavně když moje výrobky 
chutnají ostatním. Naší rodin-
nou specialitou jsou medové 
perníčky.

To, že možná budete 
fotografkou, jste myslela 
vážně?
Ano, ale pak jsem si řekla, že 
fotografkou se můžu stát kdykoliv 
později. Cukrařina mě přece jen naplňo-
vala víc. Ale fotoaparát jsem neopustila – fotím 
své výrobky a také třeba kamarády.

Při volbě střední školy v Žamberku jste měla 
jasno?
Úplně ne, přemýšlela jsem ještě o jiné variantě, ale 
nechtěla jsem zůstávat v domově mládeže a být 

naopak v kontaktu s rodinou, a tak jsem si 
nakonec vybrala Žamberk.

Kdy jste se s touto školou poprvé 
seznámila?
Poprvé to bylo při TECHNOhrátkách se 
Základní školou v Kunvaldu. Zalíbilo se mi 
zámecké prostředí a příjemní lidé.

Splnily se po nástupu vaše 
představy?
První den jsem byla lehce ner-
vózní, ale rychle se ukázalo, že 
máme ve třídě úžasný kolek-
tiv. Zpočátku jsem nemohla 

nastoupit k praktickému 
výcviku jako ostatní, 

protože lékaři mi 
objevili v těle 

nějaký bacil, 
a tak jsem 
musela měsíc 
čekat, než se 
doléčím. Vše jsem 

dohnala zásluhou 
výborných pedagogů 

a učitelů odborného 
výcviku. Vzpomínám 

zejména na paní Duškovou, 
která byla sice rázná, ale nauči-
la nás vše potřebné. 

Svůj talent jste prokázala už 
v prvním ročníku vítězstvím 
v soutěži Kouzlení z perníku. 
Čím jste porotu oslnila?

S takovým úspěchem jsem vůbec nepo-
čítala. Pro mě bylo zážitkem už to, že se 
této prestižní soutěže v Nové Pace vůbec 
můžu zúčastnit. Absolutní prvenství 
pro mě byl tak trochu šok. Tím spíše, že 
jako začátečnice jsem soutěžila rovnou 

v kategorii pokročilých. Měli jsme 120 mi-
nut na výrobu a ozdobení hudebního 

nástroje – a já si vybrala kytaru.

Jaké cukrářské výrobky 
nejraději děláte?
Nejvíc mě baví zdobení perníků. 
Přes léto jsem však hodně 
dělala také dorty. Tvary volím 
klasické, kulaté, ale hodně si při 

tom vyhraji s modelováním. 
Tvořím různé posta-
vičky – třeba Pata 
a Mata nebo včelí 

medvídky.

Co vás nejvíc na této práci 
baví?

Kreativita. Líbí se mi na ní 
i spousta drobné práce, mož-
nost uplatnit smysl pro detail.

Proč by si žáci základních škol 
měli vybrat obor cukrář?
Cukrařina je úžasný obor. Svý-
mi výrobky děláte druhým 
lidem radost. Důležité je však 
mít k této práci upřímný 
vztah, protože jinak uspoko-
jení nepřinese. 

DOTAZNA
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„Líbí se mi 

spousta drobné práce 

a možnost uplatnit 

smysl pro detail.“

ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY 
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Přehled učebních a studijních oborů ve Střed-
ní škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk 

pro školní rok 2021/2022, kdy tam nastoupí 
letošní žáci devátých tříd, je následující:

TŘÍLETÉ UČEBNÍ 
OBORY

INSTALATÉR
36-52-H/01
Absolventi jsou seznámeni s různými druhy in-
stalačních materiálů, jejich vlastnostmi a způsoby 
ručního opracování. Ovládají technické kreslení, 
čtení výkresů a orientaci ve výkresové dokumenta-
ci. Součástí odborného výcviku je absolvování 
kurzů sváření plamenem, svařování plastových 
potrubí, pájení mědi a získání certifi kátu pro 
lisování mědi. Uplatní se u montážních fi rem, nebo 
získají živnostenský list a pracují samostatně. Žáci 
získají zajímavé fi remní bonusy. 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 zpraco-
vání dřeva. Absolventi zvládnou běžné 
truhlářské dovednosti, ale také základy 
kreslení v programu CAD, export dat 
do CNC stroje a následně výrobu 
malých výrobků na MPW 900. Žáci 
získají zajímavé fi remní bonusy. Všem 
žákům je umožněno získat řidičský 
průkaz skupiny B.

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (zaměření kuchař)
65-51-H/01
Absolventi oboru umějí posu-
zovat potraviny z hlediska 
kvality, dietetické hod-
noty a vhodnosti pro 
technologické zpraco-
vání, ovládají obsluhu 
technického zařízení 
ve stravovacích pro-
vozech a přípravu 
pracoviště na 
provoz. Dodr-
žují postupy 
opracování 
potravin 
a jejich tech-
nologického 

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 příleži-
tosti a další činnosti. Žáci získají zajímavé fi remní 
bonusy. Všem žákům je umožněno získat řidičský 
průkaz skupiny B.

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (zaměření číšník)
65-51-H/01
Absolventi znají různé techniky obsluhy, připravují 
pracoviště na provoz, sestavují různé druhy slavnost-
ních 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. Žáci získají zajímavé fi remní bonusy. 
Všem žákům je umožněno získat řidičský průkaz 
skupiny B.

ASISTENT PRODEJE (PRODAVAČ)
66-51-H/01
Absolventi umějí připravit a upravit zboží k prodeji 
a uplatňují přitom estetické hledisko. Umějí vyhoto-
vit 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 vystavo-
váním a prodejem zboží i další činnosti. Žáci mohou 
získat fi remní stipendium až ve výši 5 500 Kč 
měsíčně.

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, doho-
tovují a esteticky zdobí výrobky. Mají od-
bornou slovní zásobu zahrnující vybavení 
cukrárny, suroviny a výrobní postupy. 
Obsluhují strojní vybavení a zařízení cuk-
rárny, balí, etiketují a expedují cukrářské 

výrobky a zvládají také další činnosti. 
Žáci získají zajímavé fi remní bonusy. 

Všem žákům je umožněno 
získat řidičský průkaz 

skupiny B.

OBRÁBĚČ KOVŮ
23-56-H/01
Absolvent oboru 

se uplatní ve 
strojírenských 

výrobních 
a opraváren-
ských pro-
vozech jako 

univerzální 
obráběč 

nebo jako 
soustružník, frézař či brusič. Je 
také připraven pro vykonávání 

odborných činností spojených s ošetřováním a běž-
nou údržbou obráběcích strojů. Během studia si žák 
osvojí obsluhu a údržbu základních druhů obrábě-
cích strojů (soustruhy, frézky, vrtačky, brusky). Po 
absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek 
je schopen samostatně podnikat v oboru. Škola při 
přípravě žáků spolupracuje s fi rmou Bühler CZ Žam-
berk. Žáci mohou získat fi remní stipendium až ve 
výši 3 500 Kč měsíčně. Tento obor je podporován 
stipendiem Pardubického kraje.

KLEMPÍŘ PRO STROJNÍ VÝROBU (OPERÁTOR 
PLECHOVÉ VÝROBY)
23-55-H/01
Absolvent oboru se uplatní ve všech strojírenských 
výrobních a opravárenských provozech jako pracov-
ník pro zpracování plechové výroby. Je připraven pro 
vykonávání odborných činností – například práce na 
CNC strojích. Učební obor klempíř je preferovaným 
oborem, na trhu práce je vysoká poptávka po kva-
lifi kovaných lidech v oblasti strojírenství. Škola při 
přípravě svých žáků spolupracuje s fi rmou Bühler CZ 
Žamberk. Žáci mohou získat fi remní stipendium 
až ve výši 3 500 Kč měsíčně.

ČTYŘLETÉ 
MATURITNÍ OBORY

MANAGEMENT OBCHODNÍ 
LOGISTIKY (OBCHODNÍK)

66-41-L/01
S důrazem na výuku ekonomiky, obchodního a ad-
ministrativního provozu, účetnictví, zbožíznalství, 
výpočetní techniky, práva, mezinárodního obchodu 
a cizích jazyků. Součástí studia jsou návštěvy 
a odborné exkurze veletrhů, velkoobchodů, malo-
obchodních jednotek a předváděcích akcí jednot-
livých fi rem. Odborná praxe je jeden den v týdnu 
v prodejních jednotkách různého sortimentu s při-
hlédnutím k místu bydliště studenta. Všem žákům 
je umožněno získat řidičský průkaz skupiny B. 
Studenti mohou získat fi remní stipendium až ve 
výši 5 500 Kč měsíčně.

GASTRONOMIE
65-41-L/01
Součástí oboru je teoretická výuka, ale i praktické 
vyučování. Obor klade důraz na hotelovou a gastro-
nomickou odbornost, ale zároveň i na výuku cizích 
jazyků, ekonomiku a výpočetní techniku. Odborná 
praxe probíhá ve vybraných hotelových zařízeních 
s přihlédnutím k místu bydliště studenta. Součástí 
studia jsou odborné stáže, návštěvy luxusních ho-
telů a veletrhů. Studenti získají zajímavé fi remní 
bonusy. Všem žákům je umožněno získat řidičský 
průkaz skupiny B.

Přehled učebních a studijních oborů 2021/2022

CO SI VYBRAT 

4 LETÉ 

OBORY

3 LETÉ 

OBORY

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

STIPENDIJNÍ PROGRAM PARDUBICKÉHO KRAJE
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Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žam-
berk má v Pardubickém kraji jedno nezpo-

chybnitelné privilegium – její budova, učebny 
i domov mládeže se nacházejí v areálu místního 
zámku. Doteky historie i aristokratické prostře-
dí nabízejí ojedinělou a oduševnělou atmosfé-
ru, v níž vyrůstají budoucí úspěšní řemeslníci 
a studenti. V čele této vzdělávací instituce stojí 
ředitelka PhDr. Zuzana Pecháčková. 

Jak byste co nejvýstižněji charakterizovala vaši 
školu?
Pěkné a moderní prostředí školy s nabídkou uby-
tování v moderním domově mládeže, bufetem 
a vlastní školní jídelnou. Vysoce kvalifi kovaný 
a empatický kolektiv pedagogů s profesio-
nálním přístupem. Široký výběr učebních 
a maturitních oborů, který je pro vychá-
zející žáky ze základních škol výhodou. 
Všechny obory mohou navíc studovat 
nejen chlapci, ale i děvčata. A dívky se už 
u nás připravují na budoucí povolání 
i v technických profesích – instalatér-
ka, truhlářka, obráběčka kovů atd. 

Setkají se u vás žáci s moderní 
technikou a jsou připraveni 
na vstup do pracovního 
procesu?
Spolupracujeme se třiceti 
menšími fi rmami i velkými 
zaměstnavateli, od nichž žáci 
dostávají fi remní stipendium 
a odměnu za produktivní práci 
až do výše 5 500 Kč měsíčně. 
Díky velkému počtu žáků umístě-
ných ve fi rmách, kde je k dispozici 
nejmodernější technika, nemají 
absolventi problém s nástupem do 
pracovního procesu. Naši žáci se 
trvale umisťují na čelních místech 
v regionálních i celostátních soutě-
žích. Výborné výsledky bez ohledu 
na zaměření jednotlivých oborů 
svědčí o kvalitní práci učitelů teorie 
i odborného výcviku. 

Jaké výhody skýtá spolupráce s významnými 
fi rmami pro žáky vaší školy?
Kvalita vzdělávání je v naší škole na špičkové úrovni 
především zásluhou úzké spolupráce s fi rmami 
Bühler CZ Žamberk, Konzum OD Ústí nad Orlicí, 
Vista wellness hotel Dolní Morava, Hotel Studánka 
Rychnov nad Kněžnou, Hotel Bravo Česká Třebová, 
Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí, Sefi r Ústí nad Orlicí 
atd. Žáci ve fi rmách pracují v reálném prostředí 
na zakázkové činnosti, kde získávají odměnu za 
produktivní práci. Nejen, že jsou profesně zdatní, ale 
jsou i připraveni na pracovní prostředí a podmínky 
zaměstnavatelů.

Proč byste žákům doporučila, 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 při-
hlížíme k místu bydliště. Žáci mohou 
kromě fi remních stipendií získat v obo-

ru obráběč kovů stipendium vyplácené 
Pardubickým krajem. U oboru insta-

latér získají také svářečské opráv-
nění na svařování kovu, plastu 
a mědi. Během studia se účastní 
různých odborných seminářů 
a kurzů (baristika, someliérství, 
lisování potrubí, podlahové 

žlaby, závěsné systémy atd.), 
kde obdrží certifi káty. 

Jaké je uplatnění 
absolventů vaší školy na 

pracovním trhu?
Momentálně zaměstnava-

telé žádají po škole žáky 
ze všech oborů, které 

škola vyučuje. Naši 
absolventi si mohou 
vybírat své zaměst-
nání u několika fi -
rem. V posledních le-

tech k nám přicházejí 
ve velkých počtech 

majitelé různých fi rem 
s pracovními nabídkami.

 „Naše škola 

nabízí široký výběr 

oborů pro dívky 

i chlapce.“

MODERNÍ PROMĚNA ZÁZEMÍ
Ačkoliv SŠ obchodu, 
řemesel a služeb Žamberk 
sídlí v zámeckém prostředí, 
neobejde se bez neustálé – 
a architektonicky velice cit-
livé – modernizace svého 

zázemí. Zásadní proměnou prošel nedávno domov 
mládeže ve výši 12,5 milionu korun, který se dočkal 
zateplení fasády a nové střechy, opravy sociálního 
zařízení i vybavení pokojů krásným nábytek. Ve škole 
také vznikla nákladem 1,5 milionu korun počítačová 
učebna a za další milion jazyková učebna. V budově 
školy během letních prázdnin proběhlo restaurování 
interiérových pískovcových prvků. Stavební práce 
však ani v současné době neutichly – nákladem 20 mi-
lionů korun zcela mění svou podobu dílny pro obory 
instalatér, truhlář, obráběč kovů v Zemědělské ulici.

ZE SOUTĚŽÍ VOZÍ MEDAILE
Žáci SŠ obchodu, řemesel 
a služeb Žamberk vozí ze 
soutěží odborných dovedností 
pravidelně vynikající umístění. 
O triumfu cukrářky Sáry Jed-
ličkové na Kouzlení z perníku
v Nové Pace v roce 2019 píšeme 
na straně 1. Tradičně skvělých výsledků dosahují 
instalatéři. V regionálním kole Učeň instalatér 2020

zvítězil Milan Dřevecký (na snímku) před Jakubem 
Rýdlem a suverénní vystoupení podtrhlo i prvenství 
mezi družstvy. Oba žáci poté startovali v celostát-
ním fi nále v Brně. Obráběč kovů Martin Čáslavka
postoupil z okresního kola Festivalu vědy a techniky
v Lanškrouně s projektem automatické kamerové 
třídicí linky do krajského fi nále. Cukrářka Marie Tem-
ňáková získala v lednu 2020 s patrovým dortem třetí 
místo v dlouhodobé soutěži TECHNOhrátek.

HLAVNÍ PARTNEŘI POMÁHAJÍ 
Společnost Bühler CZ 
Žamberk je hlavním 
strategickým partnerem SŠ 
obchodu, řemesel a služeb 
Žamberk. Firma stála u ote-
vření nových oborů obráběč 
kovů a klempíř pro strojní 
výrobu (operátor plechové výroby). Žákům zajišťuje 
praxi na svých pracovištích na nejmodernějších 
strojích a motivuje je měsíčními stipendii až 3 500 Kč. 
Dalším krokem k provázání výuky s praxí je spoluprá-
ce s obchodním družstvem Konzum Ústí nad Orlicí. 
To zařídilo moderní učebnu pro obory prodavač 
(asistent prodeje) a obchodník (management 
obchodní logistiky) a umožňuje praktické vyučování 
žáků ve svých provozovnách v okresech Ústí nad Orlicí 
a Rychnov nad Kněžnou. Navíc jim nabízí atraktivní 
měsíční stipendium až 5 500 Kč. 

„Pekla jsem hodně s má-
mou, navíc do střední školy 
v Žamberku chodila i sestra, 
tak jsem o svém budoucím 
povolání měla jasno. Nejvíc mě 
baví zdobení a to, že se člověk 
může vyřádit a tvořit podle své 
vlastní fantazie. Také si cením 
skloubení teorie a praxe – že 
nesedíme jen v lavici. Po vy-
učení bych chtěla pokračovat 

na nástavbě. Jednou bych si ráda otevřela vlastní 
cukrárnu nebo kavárnu.“
Lucie Úradníčková, 17 let, 3. ročník oboru cukrář

„Po delší nemoci jsem přerušil 
studium na opravárenském 
učilišti v Králíkách a přešel jsem 
na obor číšník do Žamberka. 
Svého rozhodnutí nelituji. Vě-
řím, že až tato covidová doba 
přejde, budou mít číšníci opět 
dost práce. Ve škole jsou všich-
ni fajn, navíc je zde možnost 
udělat si barmanský kurz či 
kurz baristy. Po škole chci odjet 
pracovat do Německa, kde je možnost vydělat si více 
peněz. A až budu mít nějaký dobrý základ, rád bych si 
otevřel vlastní bar.“
Marcel Viktor Dostál, 17 let, 2. ročník oboru číšník

„O škole mi řekla kamarádka, 
a protože ráda mluvím s lidmi, 
měla jsem brzy jasno. S výbě-
rem jsem spokojená. Baví mě 
– hlavně komunikace a střídání 
školy a praxe. Po závěrečných 
zkouškách bych ráda vyjela 
do zahraničí – třeba do USA, 
kde bych pracovala a pak 
i cestovala. Nevím, kde přesně 
zakotvím, ale každopádně 

bych chtěla jakýmkoliv způsobem pomáhat lidem.“
Vendula Malinová, 18 let, 2. ročník oboru asistent 
prodeje

„Vaření mě hodně baví, už od 
třinácti let jsem pomáhala 
v kuchyni mamince. V deváté 
třídě jsem se však rozmýšlela, 
zda nemám jít do Letohradu 
na obor nástrojař a naučit se 
ovládat CNC stroje. Přihlášku 
jsem nakonec stáhla. Škola 
v Žamberku mě toho hodně 
naučila, takže mohu vařit na 
praxi ve čtyřhvězdičkovém 
Wellness hotelu Vista na Dolní Moravě. U profese bych 
ráda zůstala i v budoucnu, láká mě práce v nějaké větší 
restauraci nebo hotelu.“
Barbora Šusterová, 3. ročník oboru kuchař, 18 let

LÁKÁ JE PRÁCE V ZAHRANIČÍ

Proč jste si vybrali svůj obor
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Kvalitní výuka zajistí úspěch v praxi
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Je to mladík, který toho příliš nenamluví, ale 
zato má hodně šikovné ruce. A kromě toho už 

si ve svém věku dokázal srovnat životní priority. 
Odmalička ho přitahovala práce rukama. Za to, 
že si Michal Žampach nakonec zvolil na SŠ ob-
chodu, řemesel a služeb Žamberk obor obráběč 
kovů, však prý může nejen samotná atraktivní 
profese, ale také její spojení se společností 
Bühler CZ. Právě návštěva této fi rmy se stala 
v jeho případě pověstným jazýčkem na vahách.

„Doma jsme žádnou dílnu neměli, ale i tak se mi 
práce s kovem nebo dřevem zalíbila. Jako kluk 
jsem zkoušel různé drobnosti, montoval, vyřezával 
a rozebíral. Vyráběl jsem třeba praky a taky kladívko,“ 
vzpomíná na své kutilské začátky.

V deváté třídě byl rozhodnutý jít na řemeslo. Ale kte-
ré si vybrat? Nad touto otázkou dlouho přemýšlel, 
až za něj vše rozhodla – maminka. Někde našla 
kontakt na střední školu v Žamberku a jednoduše 
se zeptala Michala, zda se do ní nechce zajet 
podívat. 

„A tak jsme se tam vydali. Navštívil 
jsem školu, prohlédl si zázemí a pak 
jsem se ještě mohl podívat i do 
Bühleru. Tam mě prostředí přímo 
nadchlo. Byly tam krásné mo-
derní stroje, vše čisté a příjemné. 
Předtím jsem trošku váhal, zda 
si nemám vybrat obor strojní 
mechanik na průmyslovce v Le-
tohradu, ale zážitek 
z Bühleru všechno 
převážil,“ popisuje 
sedmnáctiletý ro-
dák z Rychnova 
nad Kněžnou 
okamžik svého 
rozhodnutí.

Do první-
ho ročníku 
v Žamberku 
nastoupil společ-

ně s kamarádem z „devítky“. K seznámení s ostatními 
spolužáky pomohl adaptační kurz a také pobyt v do-
mově mládeže. Na zdejší partu dnes nedá dopustit. 
A škola? Ani tu nestačí vynachválit!

„Jsem spokojený, je zde taková rodinná atmosféra. 
Přiznám se, že mě až tolik nebaví teorie – na rozdíl 
od praxe, která je perfektní. Moc se mi líbí těsné 
spojení oboru a školy se společností Bühler CZ.
Firma nám vybavila speciální třídu, umožňuje praxe 
ve svých moderních provozech a poskytuje stipen-
dia. Sám tam chodím na praxi a vyzkoušel jsem si už 
hodně věcí. Pracoval jsem třeba běžně na soustruhu 
nebo s řezačkou,“ vypočítává dosavadní zkušenosti.

Úspěšně se zapojil i do soutěží odbor-
ných dovedností. Když TECH-

NOhrátky vyhlásily na jaře 
2020 v době koronavirového 
uzavření škol kreativní soutěž 
Řemeslo doma, spojili síly se 

spolužákem Jiřím Dohalským 
a vyrobili podařenou nýtovač-
ku řetězu. V nabité konkurenci 

několika desítek výrobků z celého 
Pardubického kraje obsadili krásnou 

třetí příčku.

„Vždycky se mi líbila práce ruka-
ma a už na základní škole jsem 

věděl, že když se vyučím 
obráběčem kovů, tak budu 
mít jistotu uplatnění. Uva-
žuji nyní o tom, že bych 
po závěrečných zkouškách 
ještě pokračoval v dalším 

studiu a získal maturitu. 
Pak bych rád nastoupil do nějaké 
menší strojírenské fi rmy. Bavila 
by mě práce na strojích, která 
vyžaduje preciznost,“ má jasno 
o své budoucnosti.

VE ZNAMENÍ KURZŮ
Žáci SŠ obchodu, 
řemesel a služeb Žam-
berk se nevyhýbají ani 
sportovním a pohybo-
vým aktivitám. Nováčky 
z prvních ročníků čeká 
adaptační kurz, který škola organizuje na Orlici ve 
spolupráci s fi rmou Bühler CZ, a v zimě lyžařský kurz 
v areálu Šerlišský Mlýn v Deštném v Orlických horách. 
Druhé ročníky se vydávají vždy na konci školního 
roku na sportovní turistický kurz na Pastvinách. 
K nejoblíbenějším sportovním odvětvím ve škole patří 
fl orbal, futsal, fotbal a vybíjená, mezi chlapci se těší 
oblibě i šplh na laně. V domově mládeže je k dispozici 
sportovní sál, kde si zájemci mohou zahrát stolní te-
nis, fotbálek, kulečník, šipky, sbírat síly na multifunkč-
ním posilovacím stroji nebo jezdit na rotopedech.

„ŠKOLA ROBOTIKY“ PODEVÁTÉ
SŠ obchodu, řemesel 
a služeb Žamberk se 
stala v polovině září 2020 
podeváté hostitelem 
Letního robotického 
kempu. Tuto „školu ro-
botiky“ pořádá Asociace 

pro mládež, vědu, techniku Amavet a zúčastnili 
se jí nejlepší žáci ve věku 12 až 17 let, kteří uspěli 

v robotické soutěži Robo Rave v rámci východních 
Čech, ale i v dalších regionech ČR. Kromě bohaté-
ho společenského programu včetně exkurze do 
společnosti Bühler strávili účastníci nejvíc času pod 
vedením lektorů v učebnách školy sestavováním au-
tonomních robotů. Cílem kempu byla také příprava 
účastníků národního fi nále Robo Rave, jehož vítěz 
bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodní 
soutěži v Albuquerque v USA.

NA CESTÁCH DO ZAHRANIČÍ
Zahraničním cestám 
v roce 2020 nepřála 
koronavirová pandemie, 
ale v prosinci 2019 stihli 
žáci SŠ obchodu, řemesel 
a služeb Žamberk výlet 
do vánočních Drážďan. 
V předcházejících letech zamířili třeba do Vídně. 
Nejčastěji se však jezdí do Polska. Před jedenácti lety 
totiž začala partnerská spolupráci se střední školou 
Zespol szkol Nr. 2 v Dzierzoniówě. Vzájemné 
kontakty jsou – bohužel s výjimkou roku 2020 – velice 
intenzivní. Do Polska se vydávají žáci technických 
a gastronomických oborů. Absolvují tam praxi ve 
smluvních pracovištích školy, ve volném čase je pro 
ně připraven bohatý sportovní a kulturní program. 
Jejich polští kolegové zase na oplátku pravidelně na 
jaře a na podzim míří do Žamberka.

FOTOALBUM

Při prezentačních akcích patří stánek SŠ obchodu, řemesel 
a služeb Žamberk mezi nejnavštěvovanější – tentokrát při 
oslavách Dnu Pardubického kraje 2020.

Na lyže se jezdí do areálu Šerlišský Mlýn v Deštném 
v Orlických horách.

Při sportovních kurzech dojde často i na adrenalinové 
disciplíny, jako je například slaňování.

Maturitní plesy školy patří k tradičním společenským 
vrcholům sezony. 

O vánočních svátcích žáci pravidelně připravují hudební 
vystoupení klientům léčebného ústavu Albertinum Žamberk 
a obyvatelům Penzionu Žamberk. 

Na začátku byla maminka, na konci Bühler

PŘÍBĚH

„Když se vyučím 

obráběčem kovů, 

budu mít jistotu 

uplatnění.“
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