
    ZPRAVODAJ   

                Květen 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 

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

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 

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

Zápis dětí do ZŠ pro školní rok 2021 / 2022 

Zápis proběhl v dubnu. Byly podány 4 žádosti o přijetí do 1. ročníku a všem bylo vyhověno. 

Rozhodnutí o přijetí je vyvěšeno ve vestibulu školy, webových stránkách školy a také budou 

vyvěšeny na stránkách obce. 

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

Školné MŠ a ŠD 

 

Školné za měsíc duben: 

MŠ  – předškoláci školné neplatí 

– děti, které MŠ navštěvovaly, na které se nevztahovalo uzavření MŠ – 175 Kč  

ŠD  – 25 Kč 

 

http://www.zsamshornistudenky.cz/


Počasí se začíná zlepšovat, tak prosíme rodiče dětí z MŠ, aby dětem donesli do školky gumáčky, 

vhodnou obuv a oblečení na písek a zahradu. Děkujeme. 

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

Informace o testování dětí 

Testování proběhlo doposud bez problémů, děti se testují samostatně jen za přítomnosti pracovníka 

pověřeného ředitelkou školy, zatím nebyl zjištěn pozitivní nález u nikoho ze zaměstnanců školy a 

ani dětí v MŠ a žáků ZŠ. 

Změna v testování od 3. 5. 2021 

Od 3. 5. 2021 se všechny děti včetně zaměstnanců školy budou testovat pouze jedenkrát týdně.  

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

Tělesná výchova v ZŠ 

Další rozvolnění, které nám pomohlo, je zahájení výuky tělesné výchovy. Je potřeba, aby dětem byl 

dán do školy pytlík s vhodným oblečením a obutím na ven i do tělocvičny. 

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

 

Prosíme, sledujte i nadále email a stránky školy, kde budou všechny informace 

týkající se návratu všech dětí do školky. 

 

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

Na co se můžete těšit  

Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, tak v květnu se děti z MŠ i ze ZŠ mohou těšit na: 

- čtvrtek 13. 5., kdy bychom měli jet na dopravní hřiště do Mohelnice. Všechny děti ze ZŠ i 

MŠ si donesou svou cyklistickou helmu. Dětem dejte s sebou vhodné oblečení, svačinu a 

pití. Bližší informace budou před akcí zaslány e-mailem. 

- a na pátek 28. 5., kdy oslavíme den dětí. Dopoledne navštívíme planetárium, které přijede za 

námi do školy. 

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

 

 

 



Co se událo 

Poslední dubnový den se k nám do školy slétli čarodějnice a čarodějové ze všech koutů Studének a 

u táborového ohně se kromě tradičního opékání špekáčků opékali i hadi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Duben byl ve školce ve znamení zvířátek. Děti si zahrály divadlo Boudo, budko a vyráběly si 

kočičky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Během distanční výuky byla vyhlášena soutěž o nejlepší knihu podle vlastní fantazie a o 

nejkreativnější báseň na téma jaro. Po návratu dětí do školy byla soutěž vyhodnocena a děti byly 

odměněny. 

 

Žáci 3., 4., 5. třídy se zúčastnili projektu DEN ZEMĚ, UKLIĎME ČESKO”. Žáci společně s 

pedagogy sbírali odpadky po obci Horní Studénky a následně posbírané odpadky roztřídili do 

kontejnerů. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


