ZPRAVODAJ
Duben 2021
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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021 / 2022
Zápis dětí do prvního ročníku proběhne bez osobní přítomnosti dětí v termínu od úterý 6. dubna do
16. dubna 2021 do 16.00 hodin.
Dokumenty potřebné k zápisu dětí do prvního ročníku:
•
•
•
•

Žádost o přijetí
Zápisový list pro školní rok 2021/2022
(Žádost o přijetí a Zápisový list je ke stažení na stránkách školy
http://www.zsamshornistudenky.cz / Dokumenty)
kopii rodného listu dítěte
v případě, že mělo dítě vloni odklad školní docházky, je nutné doložit kopii tohoto
rozhodnutí

Dokumenty nutné při žádosti o odklad školní docházky:
•
•
•
•

doporučení dětského lékaře
vyjádření školského poradenského zařízení (vyšetření PPP)
Žádost o odklad povinné školní docházky (žádost je ke stažení na stránkách školy
http://www.zsamshornistudenky.cz / Dokumenty)
kopii rodného listu

Všechny další informace k zápisu dětí do prvního ročníku naleznete na stránkách školy:
www.zsamshornistudenky.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021 / 2022
Zápis dětí do mateřské školy proběhne od 2. do 16. 5. 2021. Z důvodu epidemiologických opatření
bude opět probíhat bez přítomnosti dětí.

Dokumenty potřebné pro zápis dítěte:
•
•
•

Žádost o přijetí dítěte do MŠ (žádost je možné si stáhnout z webu:
http://www.zsamshornistudenky.cz / Dokumenty MŠ)
Doložení řádného očkování dítěte
Rodný list dítěte – postačí kopie

Všechny informace k zápisu dětí do MŠ naleznete na stránkách školy: www.zsamshornistudenky.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Školné MŠ a ŠD
Školné za měsíc březen Vám nebude účtováno.

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

Naše milé děti a rodiče, letošní Velikonoce
budou opět jiné, proto Vám ze srdce
přejeme hlavně spoustu zdraví,
sluníčka, radosti a smíchu.
Pohodové prožití Velikonoc přeje
kolektiv ZŠ a MŠ Horní Studénky

Prosíme, sledujte i nadále email a stránky školy, kde budou všechny informace
týkající se distančního vzdělávání a případného návratu dětí do školy a školky.

