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    ZPRAVODAJ   

                Červen 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 

Konzultační hodiny proběhnou ve čtvrtek 9. 6. 2022 od 14:00 do 15:00. Informace o prospěchu 

žáků podají třídní učitelé.  

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

Kroužky 

Sportovní kroužek, kroužek Flétny a doučování pokračuje až do konce června.  

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

Besídka 

Náhradní termín besídky je 9. 6. 2022 od 15:00 v prostorách MŠ. Všichni jste srdečně zváni. 

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

Focení dětí 

Focení dětí proběhne 9. 6. 2022 v dopoledních hodinách. Focení bude pouze po třídách. 

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

 

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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Výdej obědů 

Výdej neodhlášených obědů do jídlonosičů je u paní kuchařky od 11:00 do 11:30. Děkujeme za 

dodržování času. 

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

Odevzdávání učebnic 

Učebnice čisté, slepené a v pořádku se budou odevzdávat v úterý 28. 6. 2022. 

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

Vysvědčení  

Vysvědčení se vydává ve čtvrtek 30. 6. 2022 první vyučovací hodinu. Po vydání vysvědčení bude 

pro přihlášené děti družina do 14:00. Oběd v tento den bude také jen pro přihlášené děti. Přihlášení 

do ŠD a na oběd bude formou návratky. Návratku Vám donesou děti během června. 

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

Na co se ještě můžete těšit tento školní rok 

1. 6. 2022 za námi zavítá Policie ČR s besedou pro děti ze ZŠ a předškoláky. 

2. 6. 2022 proběhne ve škole beseda se včelařem. Této besedy se zúčastní ZŠ a předškoláci.  

3. 6. 2022 se ZŠ a MŠ zúčastní ekologické přednášky: Voda v krajině, losos a lososovité ryby v ČR 

a bioindikátory vodního prostředí v akci 

17. 6. 2022 se ZŠ a předškoláci zúčastní projektu: Zachraň kamaráda. Formou hry, příběhu a 

praktického nácviku se děti naučí, co dělají jednotlivé složky IZS a jak správně reagovat v nenadálé 

situaci. Prakticky si vyzkouší např. záklon hlavy a nepřímou srdeční masáž, práci s automatickým 

externím defibrilátorem a jako skuteční záchranáři zkusí práci s ambuvakem. Projekt je plně hrazen 

ze Šablon III. 

27. 6. 2022 se celá škola zúčastní školního výletu do Moravského krasu k propasti Macocha a do 

Punkevních jeskyní. Záloha za výlet pro všechny děti činí 800 Kč a pro nahlášené doprovázející 

rodiče 1000 Kč. Obě tyto částky je nutné uhradit pouze v hotovosti třídnímu učiteli nejpozději do 

17. 6. 2022. Přesná cena za výlet bude vyúčtována po akci. Sraz pro všechny je ve škole nejpozději 

v 7:00. 

28. 6. 2022 se děti ze ZŠ mohou těšit na přespání ve škole a hned další den ve středu 29. 6. 2022 

vyrazí pěšky k Nadhledně na Háječek. Vstupné je 40 Kč. Děti peníze donesou hotově třídnímu 

učiteli do 22. 6. 2022. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Na co se můžete těšit po prázdninách 

9. 9. 2022 začneme jezdit na plavecký výcvik.  

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

 

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne 1. 9. 2022 v 7:30. 

Návratku pro přihlášení obědů a družiny na 1. 9. 2022 Vám donesou děti během čevna. 

 

 

 

HURÁ NA PRÁZDNINY ! ! ! 

Překrásné prázdniny 

plné radostných 

zážitků, sluníčka 

a letní pohody!!! 

 


