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    ZPRAVODAJ   

                Leden 2022  

 

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  

Třídní schůzky proběhnou v úterý 11. 1. 2022 od 14:00 do 16:00. Informace o prospěchu 

žáků podají třídní učitelé.  

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. 

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

Pololetní vysvědčení 

Pololetní vysvědčení se bude vydávat ve čtvrtek 3. 2. 2022 poslední vyučovací hodinu. Družina 

v tento den bude bez omezení. 

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

Pololetní prázdniny 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. 2. 2022. Družina v tento den nebude. 

MŠ pojede v běžném provozu. 

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

Lyžařský kurz 

Lyžařský výcvik proběhne v termínu od 24. 1. do 28. 1. 2022. Podrobné informace dostanou rodiče 

přihlášených dětí na třídních schůzkách. Rodiče přihlášených dětí z MŠ obdrží informace v příštím 

týdnu. 

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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Plavecký výcvik 

Děti z MŠ i ze ZŠ se zúčastní plaveckého výcviku, který bude probíhat od 8. 2. 2022 do 19. 4. 2022 

na plaveckém bazénu v Zábřeze. Lekcí bude 10 a budou vždy v úterý. 

Pro žáky ze ZŠ je výcvik povinný.  

Bližší informace k plaveckému výcviku se rodiče žáků dozví na třídních schůzkách. 

Rodiče dětí z MŠ dostanou bližší informace během ledna i s přihláškou, zda budou mít zájem, aby 

se jejich dítě plaveckého výcviku zúčastnilo nebo ne.  

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

Zakrývání dýchacích cest a vstup do budovy 
 

Opět 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.  

 

Rodiče žáků ZŠ vstupují do budovy pouze v nezbytně nutných případech. Pokud rodič žáka 

doprovází nebo ho vyzvedává, je nutné, aby na dítě vyčkal před budovou školy a do budovy 

nevcházel. 

 

Vstup rodičů do MŠ je povolen, ale prosíme, aby pobyt v budově zbytečně neprodlužovali a co 

nejvíce minimalizovali. 

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

Vzhledem k další variantě 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 ! 

 

 
 

 

 

 


