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    ZPRAVODAJ   

                Listopad 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 

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

Třídní schůzky ZŠ  

Třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 3. 11. 2022 od 14:00 do 16:00. Informace o prospěchu 

žáků podají třídní učitelé.  

 

 

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

Prosba o dar 

Pokud máte doma zbývající nepotřebnou vlnu nebo odstřižky různých látek, chtěli bychom Vás 

poprosit o její věnování škole. Tento materiál využijeme např. v pracovních činnostech nebo v 

kroužku Tvoření. Moc Vám děkujeme za prohledání skříní a šuplíků. 

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

Na co se můžete těšit 

Žáci 3., 4. a 5. ročníku navštíví v úterý 22. 11. Městskou knihovnu v Zábřeze. Pojedeme linkovým 

autobusem 8:39 a zpět 11:05. Cena za autobus je 32,- Kč dohromady za cestu tam i zpět. Peníze 

donést do 16. 11. paní učitelce Kropáčové. Školní svačinky budou v tento den automaticky 

odhlášeny a na oběd budeme zpět ve škole. 

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

Na první adventní neděli 27. 11. 2022 jste srdečně zváni Vy děti, rodiče, ale i prarodiče a Vaši 

přátelé na společnou akci se zastupiteli obce, kdy opět po nechtěné pauze chystáme Rozsvícení 

vánočního stromu u školy. Adventní setkání začneme v prostorách školy od 14:00. Přijďte s dětmi 

strávit společné chvíle při tvoření a zavzpomínat s přáteli nad fotkami na školní léta již dávno 

minulá. Předvánoční atmosféru nám zpříjemní a provoní nejen vánoční punč.  
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Po programu ve škole se přesuneme ven ke stromu, kde si zazpíváme koledy. A už jen: Tři, dva, 

jedna a rozsvítí se vánoční strom, který dětem každý den zpříjemní cestu do školy a zkrátí dobu 

čekání na Vánoce. 

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

V rámci hodiny AJ pojede 3., 4. a 5. ročník v pondělí 28. 11. do Šumperka na divadelní představení 

A BOLD RABBIT. Vstupné je 100 Kč + 32 Kč autobus. Pojedeme linkovým autobusem v 6:25 a 

zpět v 11 hodin. Sraz ve škole nejpozději v 6:15. Peníze donést do 23. 11. paní učitelce Kubatové. 

Školní svačinky budou v tento den automaticky odhlášeny a na oběd budeme zpět ve škole. 

 

 

 

 

 

 


