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    ZPRAVODAJ   

                Říjen 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 

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

Odhlašování obědů 

Připomínáme pravidla pro odhlašování dětí ze stravy.  

Obědy je nutné telefonicky odhlásit den předem do 14:00 SMS nebo zavoláním na tel. číslo 

739 828 604.  

Při pondělní nepřítomnosti dětí je odhlašování v neděli, nejpozději do 19:00 SMS nebo zavoláním 

na tel. číslo 739 828 604.  

Pokud odhlásíte své dítě pouze třídnímu učiteli nebo emailem nebo SMS na jiné tel. číslo, může se 

stát, že Vám oběd nebude odhlášen. 

Stejná pravidla pro odhlašování platí pro děti MŠ i žáky ZŠ. 

Jakmile se po nepřítomnosti dítě vrátí zpět do MŠ nebo ZŠ, je nutné den předem do 14:00 nahlásit 

oběd na následující den SMS nebo zavoláním na tel. číslo 739 828 604. 

Pokud dítě nenastoupí ten den do MŠ nebo ZŠ a není den předem odhlášené, ráno již oběd odhlásit 

nejde. Je nutné si oběd vyzvednout do jídlonosiče. Pokud tak neučiníte, oběd propadá. Oběd je 

odhlášený až od následujícího dne.   

 

Platba obědů a školného probíhá zálohově předem inkasem nebo převodem na účet naší školy (při 

platbě používat přidělený variabilní symbol). V případě dotazů ohledně plateb kontaktujte vedoucí 

jídelny paní Steidlovou (tel: 739 828 604). Číslo účtu pro platbu obědů. 

115-8704810227/0100 

 

http://www.zsamshornistudenky.cz/


-2- 

 

Vyzvedávání dětí z MŠ 

Prosíme rodiče, aby dodržovali dobu provozu MŠ. Doba provozu MŠ je do 16:00 hodin. V 16:00 

hodin se již MŠ uzavírá.  

Také bychom Vás chtěli požádat o dodržování příchodu dětí do MŠ a žáků do ZŠ. Budova školy pro 

děti je otevřená od 6:00. Prosíme o dodržování tohoto času a nevoďte děti dříve.  

Děkujeme za pochopení. 

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

Podzimní prázdniny  
 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

Čtvrtek 28. října je státní svátek. 

Provoz ŠD v tyto dny nebude. 

Provoz MŠ dle zájmu rodičů bude pro přihlášené děti ve středu 27. října.  

V pátek 29. října bude MŠ uzavřena.  

Kdo z rodičů má zájem o provoz MŠ ve středu 27. 10. 2021, tak se prosím zapište do 8. 10. do 

seznamu, který bude umístěn na nástěnce v šatně MŠ. 

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

Zakrývání dýchacích cest 
 

Prosíme rodiče o dodržování ochrany horních dýchacích cest při vstupu do budovy MŠ a ZŠ. 

Při vstupu do budovy je nutné si nasadit respirátor, použít dezinfekci na ruce, která je umístěna za 

vchodovými dveřmi a svoji dobu pobytu v budově minimalizovat. 

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

Vzhledem k narůstající situaci COVID – 19 žádáme rodiče o zodpovědný přístup ke zdraví všech 

osob přítomných v MŠ a ZŠ a neposílali do školy děti nemocné, nachlazené nebo děti vykazující 

respirační onemocnění. Do školy může být přijato pouze dítě bez akutních zdravotních potíží (kašel, 

rýma, teplota, vyrážka), POUZE ZDRAVÉ. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI ! 

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

Platba pracovních sešitů 

Připomínáme, že informace o platbě pracovních sešitů byly zaslány na e-mail. Prosíme, uhraďte 

příslušnou částku dle informací z e-mailu do 15. 10. 2021. Děkujeme.  
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Školní kluby - kroužky 

Školní kluby budou zahájeny v měsíci říjnu. Poprvé se setkáme v pondělí 4. 10. 2021. 

Po   Hra na zobcovou flétnu  12:30 – 13:15 

Út sudý týden Tvoření    12:30 – 14:00 

Út lichý týden Dramatický klub   12:30 – 14:00 

St   Sportovní klub   13:00 – 13:45 

Čt   Náboženství    14:45 – 15:30 

Pá lichý týden Legorobotika a IT   13:00 – 15:00 

 
V případě nepřítomnosti dítěte v klubu, je potřeba doložit omluvenku podepsanou od rodičů.  

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

Stránky školy 

Prosíme, sledujte stránky školy, kde najdete nejen aktuální informace, ale i fotografie z různých 

akcí, jídelníčky atd. 

www.zsamshornistudenky.cz 

 

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

Na co se můžete těšit 

V pondělí 11. 10. 2021 pojede ZŠ a MŠ do Mohelnice na dopravní hřiště. Všechny děti ze ZŠ i MŠ 

si donesou svou seřízenou cyklistickou helmu. Dětem dejte s sebou vhodné oblečení a obuv, 

pláštěnku, svačinu a pití. Pod helmu jim dejte slabou čepici bez bambule nebo budou muset mít 

pouze helmu bez čepice. Školní svačinky budou odhlášeny a na oběd budeme zpět ve škole. Sraz 

všech dětí ve škole nejpozději v 7:15. Cena za dopravní hřiště a dopravu bude vyúčtována po akci. 

 

 


