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    ZPRAVODAJ   

                Prosinec 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 

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

Třídní schůzky ZŠ  

Informace o prospěchu žáků nebo jakýkoliv jiný dotaz ohledně Vašeho dítěte proběhne dle potřeby 

individuálně. Individuální konzultaci si můžete sjednat e-mailem s třídním učitelem nebo 

vyučujícím. Řádné třídní schůzky proběhnou v lednu. 

Z důvodu epidemiologické situace je nutné, aby třetí osoba (rodič) vstupující do budovy školy měl 

zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem (respirátorem) a při vstupu si vydezinfikoval ruce. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

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

Platba školného vzhledem k uzavření školy: 

Snížené školné v MŠ 

- za měsíc listopad: 217 Kč 

- za měsíc prosinec: 217 Kč 

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

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Určitě jste si někteří již všimli, že vchod naší školy zdobí krásná ručně vyřezávaná socha. 

 

Dovolte nám, abychom touto cestou a jménem všech dětí, žáků a zaměstnanců naší školy poslali 

velké poděkování manželům Blahovým, kteří naší škole tuto sochu věnovali. Tato nádherná práce 

bude zdobit prostor u vchodu budovy a stane se tak symbolem naší školy. 

 

Dále děti posílají manželům Blahovým velké poděkování za dar velkého množství LEGA, které jim 

zpříjemňuje školní přestávky a dobu v družině. 

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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DĚKUJEME   

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

17. 12. nebo 22. 12. (přesný datum se ještě děti včas dozví) v  MŠ i ZŠ proběhne posezení u 

vánočního stromečku.  

Děti z MŠ – tak jako vloni si na tento den donesou každý pouze jeden dáreček, který nemusí být jen 

koupený, ale může být vytvořený. Tento dáreček nebude popsán jmenovkou pro koho je určený a 

potom až u stromečku si losem každé dítě vybere jeden dáreček. Pokud děti chtějí dát dárek 

konkrétnímu kamarádovi, tak prosíme, aby si dárky předali mimo tento den. 

ZŠ – i školáci si připraví dáreček, který nebude koupený, ale každý ho vyrobí. Děti si během 

prosince vylosují kamaráda, kterému budou dárek vyrábět. Dárek pak popsaný jmenovkou 

vylosovaným kamarádem si navzájem předají pod stromečkem. Také jako v MŠ, pokud budou chtít 

dát dárek konkrétnímu kamarádovi, tak tyto dárky nedávat pod stromeček.  
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Po Vánocích se ve škole sejdeme 3. 1. 2022.   
 

 

 

 

KOUZELNÉ 
VÁNOCE 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ 
ROK 2022  

 
 

VÁM PŘEJÍ DĚTI, ŽÁCI 

A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 


