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    ZPRAVODAJ   

                Leden 2021  

 

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 

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

Začátek roku 2021  

Jak již víte, novým rokem se opět měnil režim epidemiologických opatření a některé ročníky museli 

zahájit výuku v kalendářním roce 2021 opět distančně.  

Provoz mateřských škol  

• Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 

školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle 

Manuálu.  

• Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.  

• Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně 

nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. 

Provoz základních škol  

• Je povolena osobní přítomnost:  

• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,  

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,  

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním 

roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),  

• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, a  

• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.  

• Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.  

• Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden 

pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci 

konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

• Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, 

ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod 1 Za ochranné prostředky 

dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, 

šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“) a odchod a 

pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.  

• Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky 

po celou dobu pobytu ve škole.  

http://www.zsamshornistudenky.cz/


2 

 

• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 

• Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve 

venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení. 

• Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně 

nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. 

• Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.  

3. – 5. ročník 

• Pro tyto žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Žáci se budou vzdělávat na dálku 

opět prostřednictvím aplikace Google  Meet  dle stanoveného rozvrhu. Bude platit  rozvrh 

pro připojování do online výuky po celou dobu uzavření škol, bude podobný  jako na 

podzim. Pokud se žák nebude moci připojit, musí zákonný zástupce žáka z vyučovací 

hodiny omluvit. V případě problémů vše individuálně konzultujte s třídním učitelem. Rozvrh 

on-line hodin obdrží žáci na své emaily a je zveřejněn i na stránkách školy. 

• Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden 

pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Tyto 

konzultace  

 

Provoz družiny  

• Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní 

družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky. 

• Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně 

nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. 

Školní stravování 

• Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz 

stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.  

• Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: 

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,  

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u 

něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry), 

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,  

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd, 

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci 

školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu 

odebrat výdejním okénkem.  

• Žáci mají v době povinné distanční výuky  mají nárok na dotovaný oběd. 

• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou 

doby konzumace stravy. 

• Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci 

školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat do 

nádob. 

•  Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd (za stejnou cenu jako při 

běžné výuce), je potřeba vše konkrétně dojednat s vedoucí školní jídelny 

  

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

Pololetní vysvědčení  

Pololetní vysvědčení pro 1. a 2. třídu se bude vydávat ve čtvrtek 28. 1. poslední vyučovací hodinu. 
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Předávání vysvědčení pro 3., 4. a 5. ročník  

Z důvodu epidemiologických opatření nastaly 2 varianty předávání pololetního vysvědčení. 

a) v případě, pokud děti budou mít i nadále distanční výuku, bude pololetní vysvědčení 

předáno zákonným zástupcům 28. 1. v době od 7:00 do 15:00. V případě, že by se někdo 

nemohl 28. 1. dostavit, je možné si vysvědčení vyzvednout následující dny, nejpozději však 

do 3. 2. 2021 po tel. dohodě s třídním učitelem. 

b) pokud již bude zrušena distanční výuka a bude povolena přítomnost dětí ve škole, 

vysvědčení děti dostanou 28. 1. poslední vyučovací hodinu. 

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

Pololetní prázdniny 
 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. 1. 2021. 

 

Mateřská škola v tento den bude otevřena. 

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

Platba družiny pro 3., 4. a 5. ročník 

Lednová úplata za ŠD je zrušena. 

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

Na co se můžete těšit  

Děti z mateřské školky se v úterý 16. 2. mohou těšit na karneval. Už teď si můžete s rodiči vymýšlet 

a vyrábět masku, v které tento den přijdete do školky, kde bude masopustní veselice. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vzpomínka na 18. 12., kdy děti v MŠ i ZŠ měly posezení u vánočního stromečku. 

MŠ - Než se děti šly podívat ke stromečku, zda tam najdou nějaké dárečky, tak vyzkoušely různé 

vánoční zvyky a tradice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouštění lodiček. 

 

Děvčata házely „střevícem“.    Rozkrajování jablíčka. 
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Děti u stromečku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti si rozbalují dárky. 
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Děti si prohlížejí dárky, které dostaly do mateřské školky. 

 

ZŠ 

Poslední školní týden před Vánocemi se v prvním a druhém ročníku nesl ve znamení těšení se na 

Vánoce.  Povídali jsme si o dopisech pro Ježíška. Probrali jsme také pečení cukroví, neboť se 

ukázalo, že ve třídě jsou všichni hotoví cukráři.  Samozřejmě i zdobení domů a pokojíčků se 

neobešlo bez pomoci dětí a bylo moc pěkné vidět, jak jsou děti pyšné, že jsou takoví pomocníci 

maminek a tatínků. 

A v pátek jsme si připomněli, že Vánoce jsou hlavně o tom být spolu a dělat druhým radost. 

Nejprve jsme si vyzkoušeli některé vánoční tradice a dopadlo to dobře. Barborka sice nevykvetla a 

ani podle papučí, které jsme zkusili hodit přes rameno, se letos nikdo vdávat nebude. Zato z jablíčka 

na nás vykoukla hvězdička, takže budeme zdraví. A úplně nejlepší je, že oříškové lodičky zůstaly 

pěkně u okraje, takže děti budou celý rok s námi. Škoda jen, že jsme si nemohli zazpívat koledy. 

Poté jsme se sešli i s většími dětmi u stromečku. Školní Ježíšek tam nechal dětem spoustu dárků, 

s kterými si mohou pohrát ve družině. Děti si také rozbalily dárečky, které jim měli vyrobit 

spolužáci.  A bylo vidět, že někteří si dali s výrobou velkou práci a že jim to zabralo spoustu času. 

Po svačince jsme se vydali udělat radost zvířátkům z lesa. Do krmelce jsme jim dali jablka, mrkve, 

semínka, kaštany, žaludy a seno. 

Cestou nám pořádně vytrávilo a tak jsme si moc pochutnali na bramborovém salátu a smažené rybě. 

A pak už rychle domů čekat na ty opravdové Vánoce. 
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Děti vyčkávají na rozbalování dárků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti vyráběly dobroty pro zvířátka. 

 

 


