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    ZPRAVODAJ   

                Září 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 

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

Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022 

Vážení rodiče a milí žáci, 

pomalu, ale jistě nám končí letní prázdniny a ŠKOLA NA NÁS UŽ VOLÁ. 

Děti přivítáme na slavnostním zahájení ve škole 1. září v 7:30 ve třídě paní učitelky Lantové. 

Z důvodu povinného testování tento den, je důležitý příchod do 7:00. Na slavnostní zahájení mohou 

přijít s dětmi pouze rodiče nových prvňáčků, kteří se musí prokázat očkováním, negativním testem 

nebo musí použít ochranné prostředky dýchacích cest. 

Školní družina bude v tento první školní den v provozu pro přihlášené děti od 6:00 do 14:00 hod. 

 

První školní den děti dostanou na vyplnění přihlášku do školní družiny, na obědy a svačiny. Prosíme 

o jejich vyplnění a donesení po dětech zpět do školy 2. 9. 2021. Přihlášku do družiny a na oběd 

vyplní VŠICHNI, i ti co na obědy nebudou chodit, protože dodatečné dohlašování dětí během 

školního roku není možné. Pokud už teď někdo ví, že na obědy nebude chodit, tak k přihlášce 

doložte omluvenku, dokdy dítě chodit nebude. 

Dále děti donesou rodičům na zkontrolování „Dotazník“ pro kontrolu kontaktních údajů. Dotazník 

bude kopie, je možné změny zapisovat přímo do něho. Opravený „Dotazník“ donesou děti zpět do 

školy 2. 9. 2021.  

 

Děkujeme za spolupráci.  

 

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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Z důvodu epidemiologických nařízení se letos nebude konat kolektivní informativní schůzka pro 

rodiče MŠ a ZŠ v prostorách školy. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat paní 

učitelky o domluvení individuální konzultace.  

 

Vstup cizích osob do budovy školy je umožněn pouze v respirátorech. 

 

Ochranu horních dýchacích cest musí mít i žáci, kteří se nenechají otestovat. Výjimku tvoří ti, 

kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19, žáci, kteří doloží negativní 

výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem, ne starším RAT -3 

dnů, PCR -7 dnů. 

Děti v mateřské škole nebudou nosit žádnou ochranu horních dýchacích cest a nebudou absolvovat 

žádné povinné testování. Prosíme o zodpovědný přístup rodičů a sledování zdravotního stavu dítěte. 

V případě projevů infekčního onemocnění nesmí dítě docházet do MŠ. Rodiče při vstupu do 

budovy musí mít nasazen respirátor a svoji dobu pobytu v budově musí minimalizovat. 

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

Organizace školního roku 2021 / 2022 
 

ZŠ a MŠ bude do odvolání řídit a vést paní učitelka Steidlová (tel: 732 969 921, e-mail: 

zs.h.studenky@rps.cz, Steidlova.L@seznam.cz)   

 

V tomto školním roce bude navštěvovat 15 dětí MŠ a 23 dětí ZŠ. 

 

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:00  

Provoz ZŠ a ŠD je od 6:00 do 16:00 

 

Vyučování v ZŠ začíná v 7:30 

1. hodina  7:30 – 8:15 

2. hodina  8:25 – 9:10 

přestávka na svačinu 

3. hodina  9:30 – 10:15 

4. hodina  10:25 – 11:10 

5. hodina  11:20 – 12:05 

přestávka na oběd 

6. hodina  13:00 – 13:45 
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1. a 3. ročník bude učit paní učitelka Lantová 

2., 4. a 5. ročník bude učit paní učitelka Faltusová a Kropáčová 

Družinu povede paní vychovatelka Martináková 

 

Příchod dětí do MŠ je 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 a zapsat do Omluvenkového listu 

(Omluvenkový list bude uložen ve školce). 

I nadále platí, že pro předškoláky je zavedena distanční výuka a to za předpokladu, že chybí většina 

dětí předškolního věku. Chybějícím předškolákům budou materiály a informace pro distanční 

výuku zasílány e-mailem a vyvěšeny na stránkách školy (MATEŘSKÁ ŠKOLA / DISTANČNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ). 

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

Platby ve školním roce 2021 / 2022 

I v letošním školním roce budou probíhat platby obědů, svačinek, školného a družiny zálohově 

předem. V případě dotazů kontaktujte paní učitelku Steidlovou (tel: 732 969 921). 

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 / měsíc, předškoláci školné neplatí 

Platba družiny – 50 Kč / měsíc 
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Rodiče dětí z MŠ bychom chtěli požádat o: 

- 2 balíčky papírových kuchyňských utěrek 

- 4 x toaletní papír 

- 2 balení papírových kapesníčků v krabičce 

DĚKUJEME rodičům, kteří své děti zásobují těmito potřebami, protože jejich spotřeba 

v mateřské škole je poměrně vysoká.  

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

Na co se můžete těšit 

V úterý 7. 9. 2021 se žáci ze ZŠ a děti z MŠ zúčastní projektového dne mimo školu do Pevnosti 

poznání do Olomouce (projektový den bude hrazen ze Šablon). Děti v tento den budou mít 

odhlášeny obědy i svačinky. Návrat do školy bude cca ve 14:00. Bližší informace děti dostanou 

v září. 

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

 

 


