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    ZPRAVODAJ   

                Květen 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 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)   

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. 

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

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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Zápis dětí do ZŠ pro školní rok 2022 / 2023 

Zápis proběhl 12. dubna. Byly podány 4 žádosti o přijetí do 1. ročníku a všem bylo vyhověno. 

Rozhodnutí o přijetí je vyvěšeno na vstupních dveřích do školy, webových stránkách školy a také na 

stránkách obce. 

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

Plavecký výcvik 

Částku za dopravu na plavecký výcvik se nám podařilo udržet za cenu před růstem pohonných 

hmot. Doprava na jednoho žáka činí 646 Kč za celý plavecký výcvik. Platbu je nutné uhradit do 

konce května na účet školy pod VS 1922 nebo hotově třídnímu učiteli. 

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

Letní prázdniny 
 

Provoz MŠ o letních prázdninách bude pro přihlášené děti  

 

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

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

Na co se můžete těšit  

13. 5. 2022 se děti 3., 4. a 5. ročníku vydají na exkurzi do Prahy, kde např. navštíví Pražský hrad i 

s jeho interiéry, Starý královský palác, Zlatou uličku, projdou se po Karlově mostě a uvidí ještě 

spoustu dalšího.  

Děti 1. a 2. ročníku se tento den mohou těšit na výlet do Faunaparku. Bližší informace se dozví 

začátkem května od paní vychovatelky. 

16. 5. 2022 pojede ZŠ a MŠ do Mohelnice na dopravní hřiště. Všechny děti ze ZŠ i MŠ si donesou 

svou seřízenou cyklistickou přilbu. S sebou vhodné oblečení a obuv, pláštěnku, svačinu a pití. Slabá 

čepice pod helmu je dobrou volbou, jinak budou muset mít pouze helmu bez čepice. Svačinky ve 

škole máte automaticky odhlášené, na oběd jsme zpět. Sraz ve škole nejpozději v 7.00 hod. 

Děti z MŠ, které budou jezdit na elektrických autíčkách, musí do 6. 5. donést 50 Kč na zapůjčení 

těchto autíček. Kdo peníze nedonese, bude jezdit na odrážedlech nebo šlapadlech, ještě jsou 

k dispozici koloběžky nebo vlastní nožky – sportem ku zdraví! 

Pobyt na dopravním hřišti mají děti z MŠ i žáci ze ZŠ zadarmo. Záloha na dopravu pro všechny děti 

činí 160 Kč. Tuto částku je nutné uhradit třídnímu učiteli nejpozději do 6. 5. 2022. Přesná cena za 

dopravu bude vyúčtována po akci. 

26. 5. 2022 od 15:00 se můžete těšit na Besídku, kterou si pro Vás připraví děti z MŠ i ZŠ. Přijďte 

se po dlouhé době podívat. Jste všichni srdečně zváni. 


