ZPRAVODAJ
Prosinec 2020
ZŠ a MŠ Horní Studénky, okres Šumperk, PO
Horní Studénky 93
789 01 Zábřeh
--------------------IČO: 75029073

Tel. MŠ: 583 455 685, 739 828 604
Tel. ZŠ: 583 418 038, 732 969 921
Tel. ŠD: 731 319 985
E-mail: zs.h.studenky@rps.cz
Web: www.zsamshornistudenky.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------UŽ SE ZASE TĚŠÍME NA JEŽÍŠKA
Už se zase těšíme na Jéžíška,
copak nám letos nadělí,
copak asi dostanem od Jéžiška,
to bychom rádi věděli.

KOUZELNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021
VÁM PŘEJÍ DĚTI, ŽÁCI
A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Po Vánocích se ve škole sejdeme 4. 1. 2021. Všichni doufáme, že rok 2021 bude
příjemnější a děti budou další část školního roku 2020/2021 navštěvovat výuku pouze
prezenční formou a budou moci znovu navštěvovat kroužky, na které se již velice
těší.
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Platba školného v době uzavření školy:
Školné v MŠ za měsíc listopad:

175 Kč

Úplata za ŠD za měsíc říjen pro třídu 1. až 5.:

25 Kč

Úplata za ŠD za měsíc listopad pro třídu 1. a 2.:

15 Kč

Úplata za ŠD za měsíc listopad pro třídu 3. až 5.:

0 Kč

Vratky budou odečteny z platby za období 1-6 /2021.

Výuka do konce roku 2020
- výuka je nadále organizována pouze v homogenní skupinách (třídách) tak, aby nedocházelo k
prolínání žáků z různých tříd
- stále platí zákaz sportovních činností a zpěvu. Místo tělesné výchovy se žáci při vhodném počasí
půjdou projít na čerstvý vzduch. V případě nepříznivého počasí budou mít náhradní program ve
škole – budou procvičovat učivo, které ještě dostatečně nezvládli. Také v hodinách hudební
výchovy budou žáci mimo hudební nauku a poslech skladeb procvičovat potřebné učivo.
- čtvrtletní hodnocení žáků obdržíte od třídních učitelů. Můžete si také sjednat individuální
konzultaci s vyučujícím.

Na co se můžete těšit
Bohužel nám koronavirová opatření nedovolí, abychom se mohli účastnit různorodých akcí, které
jsme měli naplánované, ale děti o předvánoční atmosféru nepřijdou. V rámci družiny, výtvarných a
pracovních činností se vánocům přiblíží a načerpají kouzlo těchto svátků.
22.12. v MŠ i ZŠ proběhne posezení u vánočního stromečku. Tento rok z důvodu
epidemiologických opatření, kdy se jednotlivé třídy nesmí slučovat, si každá třída udělá své vlastní
posezení.
Děti z MŠ – si na tento den donesou každý pouze jeden dáreček, který nemusí být jen koupený, ale
může být vytvořený. Tento dáreček nebude popsán jmenovkou, pro koho je určený a potom až u
stromečku si losem každé dítě vybere jeden dáreček. Pokud děti chtějí dát dárek konkrétnímu
kamarádovi, tak prosíme, aby si dárky předali mimo tento den.
ZŠ – i školáci si připraví dáreček, který nebude popsán jmenovkou a pod stromečkem si každé dítě
nějaký dáreček vylosuje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŠD – k vánocům kromě stromečku a dárků neodmyslitelně patří i světlo a svíčky. Proto i ve ŠD se
k vánocům přiblížíme a připravíme si vánoční svícny, které potom mohou rozzářit vánoční stůl.
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Co jsme již v prosinci prožili
Mikuláš, anděl a čert navštívil naši školu v pátek 4. 12. Mikuláš měl zapsané všechny děti v knize
Dobrých skutků a zla a na nikoho nezapomněl. Všechny děti mu potom slíbily, že nějaké ty malé
hříchy do příštího roku vylepší a tak čert odešel s prázdným pytlem.
Ve školce v tento den probíhal Čertovský rej a tak Mikuláše přivítalo několik malých čertíků a
andílků. Čertíci a andílci si zasoutěžili v čertovských dovednostech. Všichni jsme si tento den užili
a již teď se těšíme na příští rok.
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10. 12. se MŠ provoněla vůní perníčků. Děti si pekly perníčky, kterými si ozdobí vánoční
stromeček.
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I ve škole si děti již nazdobily a rozsvítily vánoční stromeček, který jim dělá radost při každé
přestávce.

6

