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   ZPRAVODAJ   

                Září 2022 

 

 

Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, 

okres Šumperk, příspěvková organizace 

 

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 

č.ú.: 115-8704810227/0100                                      Web: www.zsamshornistudenky.cz 

   

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

Informace k zahájení nového školního roku 2022/2023 pro žáky ZŠ 

Letní prázdniny končí a ŠKOLA NA NÁS VOLÁ. 

Děti ze ZŠ přivítáme na slavnostním zahájení ve škole 1. září v 7:30 ve třídě paní učitelky Lantové.  

Školní družina bude v tento první školní den v provozu pro přihlášené děti od 6:00 do 16:00 hod. 

První školní den děti dostanou na vyplnění přihlášku do školní družiny a na školní dopolední 

svačinky. Přihlášku na obědy dostanou pouze prvňáčci, protože starší děti ji mají vyplněnou 

z loňského roku a tato přihláška platí po celou dobu docházky. Pokud už teď někdo ví, že na obědy 

nebude chodit, tak 2. 9. donese omluvenku, jinak bude oběd automaticky nahlášen. 

Prosíme o vyplnění všech dokumentů a doručení zpět do 2. 9. 2022. Přihlášku do družiny vyplní 

VŠICHNI, i ti co do družiny chodit nebudou, protože dodatečné dohlašování dětí během školního 

roku není možné.  

Děkujeme za spolupráci.  

 

 V pátek 2. 9. 2022 budou mít děti třídnické hodiny a budou končit po 4. vyučovací hodině. 

Dejte dětem vhodné oblečení i na pobyt venku. 

 

 Děti si v pátek s sebou do školy donesou 2 ručníky, a kdo bude navštěvovat školní družinu, 

tak v plátěném pytlíku vhodné převlečení na pobyt venku i ve škole. Kdo z dětí bude 

v družině již 1. 9., donese si vhodné oblečení na pobyt venku již ve čtvrtek. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Informativní schůzka pro rodiče 

Informativní schůzka pro rodiče dětí z MŠ a žáků ze ZŠ se uskuteční v pondělí 5. 9. 2022 

v 15:00 v prostorách školy, kde se dozvíte informace ohledně organizace školního roku 2022 / 

2023.  

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

Organizace školního roku 2022 / 2023 
 

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:00  

Provoz ZŠ a ŠD je od 6:00 do 16:00 

 

Vyučování v ZŠ začíná v 7:30 

1. hodina  7:30 – 8:15 

2. hodina  8:25 – 9:10 

přestávka na svačinu 

3. hodina  9:30 – 10:15 

4. hodina  10:25 – 11:10 

5. hodina  11:20 – 12:05 

přestávka na oběd 

6. hodina  13:00 – 13:45 

 
1. a 2. ročník bude učit paní učitelka Lantová. 

3., 4. a 5. ročník bude učit paní učitelka Kropáčová a Klimešová. 

Družinu povede paní vychovatelka Martináková. 

V MŠ škole bude paní učitelka Vacková, Matějíčková a Steidlová. 

Příchod dětí do MŠ je do 8:00. Pro děti, které dovršily 5 let, je předškolní vzdělávání povinné od 

8:00 do 12:00. V případě nepřítomnosti je nutné dítě omluvit a zapsat do Omluvenkového listu 

(Omluvenkový list bude uložen ve školce). 

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

Platby ve školním roce 2022 / 2023 

I v letošním školním roce budou probíhat platby obědů, svačinek, školného a družiny zálohově 

předem. V případě dotazů kontaktujte paní učitelku Steidlovou (tel: 732 969 921).  

Prozatím se ceny stravného nemění a zůstávají ve stejné výši jako v loňském školním roce. 

Cena obědů ZŠ 

Obecní úřad dotuje dětem oběd částkou 2 Kč za 1 oběd 
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1. - 4. třída cena obědů je 24 Kč – 2 = 22 Kč 

5. třída cena obědů je 27 Kč- 2 = 25 Kč 

Cena dopolední svačinky ZŠ 

1. - 4. třída cena svačinky je 14 Kč 

5. třída cena svačinky je 14 Kč 

Ceny stravy v MŠ 

cena dopolední svačinky = 8 Kč 

 

cena obědů 

= obecní úřad dotuje dětem oběd částkou 2 Kč za 1 oběd 

= cena obědů je 17 Kč – 2 = 15 Kč 

= cena obědů dětí s odloženou školní docházkou 24 Kč – 2 = 22 Kč 

 

cena odpolední svačinky = 8 Kč 

 

Školné za MŠ - 350 Kč / měsíc, předškoláci školné neplatí 

Platba družiny – 50 Kč / měsíc 

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

Informace pro rodiče dětí v MŠ 

Děti si potřebují donést do MŠ 
 pohodlné papuče s plnou patou, které si dokáží nazout samy a které se jim nevyzouvají 

 

Do třídy  

 pohodlné oblečení (legíny, tepláky, popř. šaty, sukni nebo zástěrku - vše opatřené kapsou na 

kapesník, ponožky a triko s krátkým / dlouhým rukávem) 

 do třídy není třeba dávat dětem teplé mikiny nebo punčocháče pod kalhoty 

 kapesníky v krabičce 

 

Do šatny 

 do skříňky náhradní oblečení pro případ „nehody“ – polití,… (triko, tepláky, spodní prádlo, 

ponožky) 

 oblečení pro pobyt venku, které mohou děti bez obav ušpinit, obutí, pokrývku hlavy – vše 

přiměřené charakteru počasí 

 doporučujeme rodičům, aby děti měly trvale v šatně: gumové holínky, pláštěnku, pokrývku 

hlavy 

 balení papírových kapesníků 

 

Na spaní 

 pyžamko, pokud zde dítě spí 
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PROSÍME, ABY DĚTI MĚLY VŠECHNY SVÉ VĚCI ŘÁDNĚ PODEPSANÉ A 

OZNAČENÉ!!! 

Dětem do MŠ nedávejte:  

 cenné předměty, které by mohly ztratit, a které mohou způsobit zranění (řetízky, prstýnky, 

mobilní telefony, chytré hodinky, …) 

 jakékoli bonbóny (mohou zaskočit do krku) 

 hračky, které děti většinou odloží a pak pláčou, že je nemohou najít 

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

Rodiče dětí z MŠ bychom chtěli požádat o: 

- 2 balíčky papírových kuchyňských utěrek 

- 4 x toaletní papír 

- 2 balení papírových kapesníčků v krabičce 

DĚKUJEME rodičům, kteří své děti zásobují těmito potřebami, protože jejich spotřeba v mateřské 

škole je poměrně vysoká.  

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

Hygienické a zdravotní požadavky v MŠ 

V loňském školním roce se v MŠ rozmohl nešvar, že někteří rodiče neustále přiváděli děti do MŠ s 

respiračními příznaky onemocnění, v kolektivu dětí se nákaza velice rychle šířila a další děti byly 

pak zbytečně opakovaně nemocné. 

V souladu s ust. §29 odst. 2 zákona č. 561 / 2004 školského zákona, má mateřská škola povinnost 

zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.  

Pedagogický pracovník MŠ má právo: 

 v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s podezřením na nemoc či s 

jinými infekčními a parazitními onemocněními, 

 v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením (silný či 

trvalý kašel, silná či trvalá rýma), 

 v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, kdy se podezření na nemoc dítěte objeví během dne 

(zvracení, průjem, silný kašel, teplota), povolat zákonného zástupce, aby vyzvedl dítě a 

vyčlenil ho tak z dětského kolektivu, 

 v zájmu zachování zdraví ostatních dětí žádat od rodičů návštěvu lékaře s dítětem, u něhož 

je podezření na onemocnění a vyžádat si případně potvrzení, že je dítě zdravé a může do 

dětského kolektivu, 

 v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě s léky nebo dítě nedoléčené 

Na základě těchto ustanovení je zákonný zástupce povinen: 

 do MŠ vodit děti pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či 

infekce, 
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 informovat MŠ o infekčním onemocnění dítěte (průjem, spála, neštovice, zánět očních 

spojivek apod.) 

Děkujeme za Vaši spolupráci a udržování bezproblémového chodu MŠ.  

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

Odhlašování obědů 

Připomínáme pravidla pro odhlašování dětí ze stravy.  

Obědy je nutné telefonicky odhlásit den předem do 14:00, stačí zaslat SMS na tel. číslo 739 828 

604.  

Při pondělní nepřítomnosti dětí je odhlašování v neděli, nejpozději do 19:00 SMS nebo zavoláním 

na tel. číslo 739 828 604.  

Pokud odhlásíte své dítě pouze třídnímu učiteli nebo emailem, může se stát, že Vám oběd nebude 

odhlášen! 

Stejná pravidla pro odhlašování platí pro děti MŠ i žáky ZŠ. 

Jakmile se po nepřítomnosti dítě vrátí zpět do MŠ nebo ZŠ, je nutné den předem do 14:00 nahlásit 

oběd na následující den opět na tel. číslo 739 828 604. 

Pokud dítě nenastoupí ten den do MŠ nebo ZŠ a není den předem odhlášené, ráno již oběd odhlásit 

nejde. Je nutné si oběd vyzvednout do jídlonosiče. Pokud tak neučiníte, oběd propadá. Oběd je 

odhlášený až od následujícího dne. Výdej neodhlášených obědů do jídlonosičů je u paní kuchařky 

od 11:00 do 11:15. Děkujeme za dodržování času. 

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

Platba obědů 

Platba obědů a školného probíhá zálohově předem inkasem nebo převodem na účet naší školy (při 

platbě používat přidělený variabilní symbol). V případě dotazů ohledně plateb kontaktujte vedoucí 

jídelny paní Steidlovou (tel: 739 828 604). Číslo účtu pro platbu obědů. 

115-8704810227/0100 

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

Logopedie 

Letos bude v průběhu dne 1 za měsíc probíhat logopedická péče vedená logopedkou Mgr. Jílkovou. 

Do logopedické péče budou zařazeny děti z MŠ i žáci ze ZŠ. Bližší informace se dozvíte během 

září. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Na co se můžete těšit 

Od 9. 9. se děti z MŠ i ze ZŠ zúčastní plaveckého výcviku na plaveckém bazénu v Zábřeze. Lekcí 

bude 10 a budou vždy v pátek.  

Pro žáky ze ZŠ je výcvik povinný.  

Rodiče dětí z MŠ dostanou 1. 9. nebo 2. 9. přihlášku s návratkou, kde vyplní, zda budou mít zájem, 

aby se jejich dítě plaveckého výcviku zúčastnilo nebo ne. Cena 10 ti lekcí kurzu stojí 1265 Kč (cena 

jedné lekce je 126 Kč). Lekce je dlouhá 90 min. Cena za dopravu bude vyúčtována po ukončení 

výcviku. 

Bližší informace k plaveckému výcviku se rodiče dozví na informativní schůzce 5. 9. 2022. 

 

Od října se mohou děti těšit na školní kluby: Hra na zobcovou flétnu, Tvoření, Jógu, Sportovní, 

Legorobotiku a Náboženství. 

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

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

Z důvodu bezpečnosti Vašich dětí bychom Vás chtěli požádat, pokud si půjdete vyzvednout děti 

z MŠ, ZŠ nebo ŠD, abyste do budovy školy nevpouštěli osoby, které neznáte. Návštěva pro vstup 

do školy ať zazvoní a vyčká příchodu zaměstnance školy. Děkujeme. 

 


