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    ZPRAVODAJ   

                Duben 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 

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

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022 / 2023 

Zápis se letos uskuteční prezenčně 12. dubna 2022 od 14:00 do 16:00 ve třídě paní učitelky 

Lantové. Abychom předešli zbytečnému čekání, je možné si zvolit čas, ve kterém se dostavíte k 

zápisu. Prosíme, zapisujte se do rozpisu, který je umístěn na nástěnce v MŠ. 

K zápisu se dostaví: 

1. Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 

 

2. Děti, které měly odloženou povinnou školní docházku ve školním roce 2021/2022 

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 

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

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022 / 2023 

Zápis dětí do mateřské školy probíhá v termínu od 1. do 15. 5. 2022.  

Žádost pro zápis lze doručit následujícími způsoby: 

- osobní návštěvou ve škole v úterý 3. 5. 2022 v době od 14:30 do 16:00 (jiný termín je 

možné dohodnout na tel. čísle: 732 969 921) 

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na e-mail: zs.h.studenky@rps.cz. 

Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 

5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží 

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně)   

 

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu: 

- Přihláška / žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (žádost je dostupná ke stažení na 

stránkách školy: www.zsamshornistudenky.cz / Mateřská škola / Zápis MŠ / Přihláška / 

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo je možné si ji vyzvednout osobně ve škole) 

- Občanský průkaz zákonného zástupce 

- Rodný list dítěte, postačuje prostá kopie 

- Potvrzení od pediatra, že je dítě řádně očkováno. K zápisu postačuje donést Čestné 

prohlášení o očkování (součást Žádosti k přijetí) a prostou kopii očkovacího průkazu dítěte. 

V případě přijetí dítěte dostanete formulář, který potvrdí pediatr, že je dítě řádně očkováno. 

Povinné předškolní vzdělávání je pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. 

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

Den otevřených dveří a třídní schůzky ZŠ 

Třídní schůzky proběhnou ve středu 13. 4. 2022 od 14:00 do 16:00. Informace o prospěchu 

žáků podají třídní učitelé.  

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

Velikonoční prázdniny 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. 4. 2022. Družina v tento den nebude. 

MŠ pojede v běžném provozu. 

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

Letní prázdniny 
 

Provoz MŠ o letních prázdninách dle zájmu rodičů bude pro závazně přihlášené děti  

 

od 1. 7. do 22. 7. 2022 od 6:00 do 15:15. 

 

Kdo z rodičů má zájem o provoz MŠ o letních prázdninách, tak se prosím zapište do 8. 4. do 

seznamu, který bude umístěn na nástěnce v šatně MŠ. 

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

Na co se můžete těšit  

5. 4. 2022 se mohou děti ze ZŠ v době družiny těšit na Velikonoční tvoření, kde se chlapci seznámí 

s pletením pomlázky a děvčata si vyzkouší tvoření z vajíček. 

29. 4. 2022 se bude ve škole konat slet čarodějnic a čarodějů. Proto prosíme, aby děti ze ZŠ i MŠ 

přišly tento den do školy oblečeni jako čarodějnice a čarodějové a přiletěly na létajícím koštěti.  


