ZPRAVODAJ
Září 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

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

Organizace školního roku 2020 / 2021
V tomto školním roce navštěvuje MŠ a ZŠ 40 dětí.
Ve škole se dětem věnuje 8 pedagogických zaměstnanců a 2 nepedagogičtí zaměstnanci.
Provoz MŠ je od 6:00 do 16:30
Provoz ZŠ je od 7:30 do 13:00
Provoz ŠD je od 6:00 do 7:30 a od 12:00 do 16:00
Příchod dětí do MŠ do 8:00. Pro děti, které dovršily 5 let, je předškolní vzdělávání povinné od 8:00
do 12:00. V případě nepřítomnosti je nutné dítě omluvit dle Školního řádu (seznámení proběhlo na
schůzce pro rodiče 2. 9. 2020).
Dle manuálu, které vydalo MŠMT k 25. 8. 2020, je pro předškoláky od září tohoto roku zavedena
povinná distanční výuka, za předpokladu, že chybí většina dětí. Chybějícím předškolákům budou
materiály a informace pro distanční výuku zasílány e-mailem.
Pro distanční výuku v ZŠ i MŠ jsou zakoupeny licence programů, které budou využity v případě
distančního vzdělávání.

Vyučování v ZŠ začíná v 7:50
0. hodina
1. hodina
2. hodina

7:00 – 7:45
7:50 – 8:35
8:45 – 9:30
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3. hodina
4. hodina
5. hodina

9:50 – 10:35
10:45 – 11:30
11:40 – 12:25

Dojíždějící děti jsou včas vedeny na oběd, aby stihly autobus ve 12:54 (Horní Studénky,,rozc.).

Platby ve školním roce 2020 / 2021
V letošním roce budou probíhat platby zálohově předem. V případě dotazů kontaktujte paní učitelku
Steidlovou (tel: 739 828 604).
Cena obědů ZŠ
Obecní úřad dotuje dětem oběd částkou 2 Kč za 1 oběd
1. - 4. třída cena obědů je 24 Kč – 2 = 22 Kč
5. třída cena obědů je 27 Kč- 2 = 25 Kč
Cena dopolední svačinky ZŠ
1. - 4. třída cena svačinky je 14 Kč
5. třída cena svačinky je 14 Kč
Ceny stravy v MŠ
cena dopolední svačinky = 8 Kč
cena obědů
= obecní úřad dotuje dětem oběd částkou 2 Kč za 1 oběd
= cena obědů je 17 Kč – 2 = 15 Kč
= cena obědů dětí s odloženou školní docházkou 24 Kč – 2 = 22 Kč
cena odpolední svačinky = 8 Kč
Školné za MŠ - 350 Kč, předškoláci školné neplatí
----------------------------------------------------------------------------------------------------Opět i v letošním školním roce jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol a Školní mléko. Dále jsme
zapojeni do Šablon II, Šablon III a projektu Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání v ZŠ a MŠ Horní Studénky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Z důvodu bezpečnosti Vašich dětí bychom Vás chtěli opět požádat, pokud si půjdete vyzvednout
děti z MŠ, ZŠ nebo ŠD, abyste do budovy školy nevpouštěli osoby, které neznáte. Návštěva pro
vstup do školy ať zazvoní a vyčká příchodu zaměstnance školy. Děkujeme.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zájmové aktivity – školní kluby budou zahájeny v měsíci říjnu 2020 a končit budou v
měsíci květnu 2021

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.
Klub robotiky – termín a čas bude upřesněn
Náboženství – termín a čas bude upřesněn

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.

St

12:40 – 13:30

Deskové hry

= povede Steidlová L., Vacková M.

Program Maxík - je ucelený stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní
docházkou, které se připravují na vstup do školy. Program se zaměřuje na rozvoj dílčích funkcí v
oblasti zrakového a sluchového vnímání, prostorové a pravolevé orientace, grafomotorických
dovedností a nácvik koncentrace pozornosti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodiče dětí z MŠ bychom chtěli požádat o:
-

1 balíček papírových kuchyňských utěrek
4 x toaletní papír
2 balení papírových kapesníčků v krabičce
1 balíček vlhčených ubrousků

DĚKUJEME rodičům, kteří své děti zásobují těmito potřebami, protože jejich spotřeba
v mateřské škole je poměrně vysoká.
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MŠ se v letošním roce zapojila do projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky. Díky projektu se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich
zdravého života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.
Projekt je koncipovaný pro celý školní rok a jedná se zejména o netradiční aktivity. Všechny úkoly
v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: Přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem,
rozvíjení poznání, netradiční činnosti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Na co se můžete těšit
17. 9. 2020 se žáci ze ZŠ zúčastní projektového dne mimo školu v Pradědově muzeu v Bludově a na
farmě (projektový den bude hrazen ze Šablon).
25. 9. 2020 se děti z MŠ i ZŠ zúčastní výukového programu v Pevnosti poznání v Olomouci
(projektový den bude hrazen ze Šablon).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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