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    ZPRAVODAJ   

                Říjen 2020  

 

ZŠ a MŠ Horní Studénky, okres Šumperk, PO 

Horní Studénky 93     Tel. MŠ: 583 455 685, 739 828 604 

789 01 Zábřeh     Tel. ZŠ: 583 418 038, 732 969 921 

---------------------     Tel. ŠD: 731 319 985 

IČO: 75029073     E-mail: zs.h.studenky@rps.cz 

                                                                                  Web: www.zsamshornistudenky.cz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Od pondělí 5. 10. 2020 začínají školní kluby 

 

Kluby pro ZŠ  

 

Po 14:00 – 15:00  Klub pohybových her  pro žáky ZŠ 

 = povede Gintherová S., Zatloukalová M. 

 

Út 13:00 – 14:00  Klub anglického jazyka pro žáky 1. a 2. ročníku + předškoláky  

  = povede Klimešová P.  

 

St 12:15 – 14:00  Klub hry na flétnu  pro žáky ZŠ  

= povede Lantová L. 

 

Čt 14:00 – 15:00  Výtvarný klub  pro žáky ZŠ 

= povede Gintherová S., Zatloukalová M. 

  

 14:45 – 15:30  Náboženství   pro žáky ZŠ 

  = povede P. Mgr. Jacek Brończyk, farář 

Klub robotiky – o zahájení budou děti včas informováni 

 

 

Děti, které jsou přihlášeny do jednotlivých klubů, v případě nepřítomnosti doloží omluvenku 

podepsanou od rodičů – nestačí tel. omluva. 

 

Kluby pro MŠ - předškoláky 

Po 12:40 – 13:30  Klub Maxík    = povede Steidlová L., Vacková M. 

Út 13:00 – 14:00  Klub anglického jazyka = povede Klimešová P. 
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St 12:40 – 13:30  Deskové hry    = povede Steidlová L., Vacková M. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2020 

Provoz ŠD nebude. 

MŠ provoz od 6.00 hod. do 16:30 hod. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosíme, sledujte průběžně stránky školy www.zsamshornistudenky.cz, kde budou umístěny 

všechny potřebné aktuality a informace ohledně organizace školy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vzhledem k situaci COVID – 19 žádáme rodiče o zodpovědný přístup ke zdraví všech osob 

přítomných v MŠ a ZŠ a neposílali do školy děti nemocné, nachlazené nebo děti vykazující 

respirační onemocnění. Do školy může být přijato pouze dítě bez akutních zdravotních potíží (kašel, 

rýma, teplota, vyrážka), POUZE ZDRAVÉ, jinak bude ihned vráceno domů a nebude vpuštěno do 

prostoru školy. 

Při vstupu do budovy použijte dezinfekci na ruce, která je umístěna za vchodovými dveřmi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Korespondence mezi školou a rodiči musí probíhat pouze pomocí školních mobilních telefonů: 

MŠ: 583 455 685, 739 828 604 

ZŠ: 583 418 038, 732 969 921 

ŠD: 731 319 985 

nebo školním emailem: zs.h.studenky@rps.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na co se můžete těšit 

Uvádíme, že cena akcí bude po vyúčtování umístěna na www stránkách školy. 

 

V pondělí 5. 10. 2020 pojede ZŠ a MŠ do Mohelnice na dopravní hřiště. Všechny děti ze ZŠ i MŠ si 

donesou svou cyklistickou helmu. Dětem dejte s sebou vhodné oblečení, svačinu a pití. Školní 

svačinky budou odhlášeny a na oběd budeme zpět ve škole. Sraz všech dětí ve škole nejpozději 

v 7:15.  
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26. 10. 2020 od 14:00, pokud nám pandemicko - hygienické  podmínky dovolí, plánujeme pro ZŠ i 

MŠ na hřišti bramborový den. Zváni jsou i rodiče. Budou připraveny různé bramborové úkoly. Kdo 

všechny úkoly splní, může se těšit na odměnu v podobě bramborového překvapení. Pro případné 

změny v konání akce sledujte www stránky školy.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


