
 

 

Tisková zpráva 

Středoškoláci svými projekty usnadní život druhým 

 
  

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola 
Pardubice vytvořila společně s Hamzovou léčebnou Košumberk 
ojedinělý projekt s názvem „Pojďme si pomáhat“. Jedná se o soutěž, 
která si dala za cíl oslovit všechny středoškoláky napříč různými 
obory, aby vymysleli a posléze i zrealizovali svoje nápady týkající 
se pomoci druhým lidem. V pátek 14. října se konalo slavnostní 

zahájení celé soutěže, kde žáci prezentovali svoje práce, které již dnes slouží pro pomoc, zábavu 
a rehabilitaci v Hamzově léčebně v Košumberku. 

  

„K dnešnímu dni jsme na naší škole vytvořili více jak pět společných projektů pro pomoc lidem a rádi 
bychom, aby se přidali i další žáci z oborově jiných škol a pomohli nám při tomto úsilí, které lidé zcela 
jistě ocení,“ uvedl ředitel školy Ladislav Štěpánek s tím, že tyto pomůcky využívají pacienti v Hamzově 
léčebně v Košumberku. 

  

Rehabilitační pomůcky pomáhají dětským pacientům vracet se do plnohodnotného života. „Žáci naší 
školy si však uvědomují, že je možné sestrojit hodně pomůcek a zařízení, která jim usnadní život. Sami 
však na to nestačí, nechtějí už pomáhat sami, a proto přišli za vedením školy se žádostí vyhlásit 
celostátní soutěž všech středních škol v České republice a vyzvat tak jejich žáky, kterým není lhostejný 
osud postižených občanů,“ sdělil ředitel Štěpánek. 

  

Myšlenka na vyhlášení soutěže se rodila dlouho. Na prvopočátku byla snaha žáků uplatnit své znalosti 
jinak než ve škole, a tak vznikaly postupně návrhy na rehabilitační pomůcky, které zábavnou cestou 
rozvíjely motorické a balanční schopnosti dětí i dospělých. Podrobné informace k projektu budou 
zveřejněny na webových stránkách školy začátkem listopadu. Více informací na www.spse.cz 

Převzato z www.pardubickykraj.cz 

http://www.pardubickykraj.cz/


 

Kontaktní údaje: 
Jana Zavřelová, DiS. 
referent PR, propagace a kultury 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
Košumberk 80, 538 54 Luže 
tel. 469 648 115, 733 533 017 
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz  

http://www.hamzova-lecebna.cz/

