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    ZPRAVODAJ   

                Říjen 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 

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

Platba pracovních sešitů 

Připomínáme, že informace o platbě pracovních sešitů byly zaslány na e-mail. Prosíme, uhraďte 

příslušnou částku dle informací z e-mailu nejpozději do 14. 10. 2022. Děkujeme.  

 

2. ročník 516,- 

3. ročník  484,- 

4. ročník 516,- 

5. ročník  536,- 

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

Školní kluby - kroužky 

Školní kluby budou zahájeny od pondělí 3. 10. 2022, pouze klub Tvoření začne až 18. 10. 2022. 

Po   Hra na zobcovou flétnu  12:30 – 13:15 

Út sudý týden Tvoření    12:30 – 14:00 

Út lichý týden Jóga     13:00 – 14:00 

St sudý týden  Sportovní klub   13:00 – 14:00 

Čt   Náboženství    14:45 – 15:30 

Pá sudý týden Legorobotika a IT   13:00 – 15:00 
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V případě nepřítomnosti dítěte v klubu, je potřeba doložit omluvenku podepsanou od rodičů.  

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

Podzimní prázdniny  

 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

Pátek 28. října je státní svátek. 

Provoz ŠD v tyto dny nebude. 

Provoz MŠ bude dle zájmu rodičů pro přihlášené děti od 6:00 do 15:00. 

Kdo z rodičů má zájem o provoz MŠ o podzimních prázdninách, tak se prosím zapište do 7. 10. do 

seznamu, který bude umístěn na nástěnce v šatně MŠ. 

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

Na co se můžete těšit 

V úterý 4. 10. 2022 pojede ZŠ a MŠ do Mohelnice na dopravní hřiště. Všechny děti ze ZŠ i MŠ si 

donesou svou seřízenou cyklistickou helmu. Pod helmu jim nachystejte slabou čepici bez bambule 

nebo budou muset mít pouze helmu bez čepice.  

Dětem dejte s sebou vhodné oblečení a obuv, pláštěnku, pití a žákům ze ZŠ svačinku. Školní 

svačinky pro děti ze ZŠ budou odhlášeny. MŠ dostane svačinku ze školky. Na oběd budeme zpět ve 

škole.  

Sraz všech dětí ve škole je nejpozději v 7:15. Cena za dopravní hřiště a dopravu bude vyúčtována 

po akci. 

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

Pokud nám počasí dovolí, tak se děti mohou těšit na DRAKIÁDU. Už nyní si můžete začít 

připravovat draky. Termín se děti včas dozví.  

 

 


