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    ZPRAVODAJ   

                Prosinec 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 

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

 

Poděkování  
 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří prohledali svoje skříně a šuplíky a věnovali škole 

nepotřebnou vlnu nebo odstřižky různých látek. Děkujeme. 

 

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

 

Omluvenky do družiny 
 

Žádáme rodiče, pokud potřebují náhle změnit čas odchodu dětí z odpolední družiny, aby na tel. číslo 

731 319 985 volali a domluvili se s paní vychovatelkou telefonicky a neposílali jen SMS. Paní 

vychovatelka se věnuje dětem a telefon nemá šanci nepřetržitě kontrolovat, proto se může stát, že 

děti budou domů poslány dle rozpisu, který jste vyplňovali v září. I při telefonování buďte trpěliví, 

ne vždy je telefon ihned při ruce nebo přes „štěbetání“ dětí není slyšet. A až po domluvě s paní 

vychovatelkou, dle potřeby, budete vyzvání o zaslání SMS s omluvenkou. Děkujeme za spolupráci.  

 

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

Na co se můžete těšit 

5. 12. čeká na děti z MŠ i žáky ze ZŠ netradiční mikulášská nadílka. V tento den se vydáme na 

výlet do svíčkárny do Olomouce, kde na všechny čeká vlastnoruční výroba a zdobení svíčky, možná 

i zdobení nějaké ozdoby na stromeček. Tato netradiční mikulášská nadílka bude hrazena 

z Operačního programu Jan Amos Komenský a pro všechny děti bude zdarma, včetně dopravy.  

 

MŠ 

Děti z MŠ dostanou s sebou na výlet svačinku i oběd. Pití na celý den si vezmou z domova. 

 

ZŠ 

Žáci, kteří chodí na svačinky a na oběd, dostanou s sebou na výlet svačinku i oběd. Ti, co stravu ze 

školy neodebírají, si jídlo vezmou z domova. Všichni si s sebou přibalí pití na celý den.  
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Děti z MŠ i žáci ze ZŠ v tento den přijdou do školy jako každý jiný den. Odjíždět ze školy budeme 

v 8:45 a předpokládaný návrat je plánovaný přibližně kolem 15:00. S sebou pohodlné oblečení a 

pití na celý den. 

 

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

22. 12. v  MŠ i ZŠ proběhne posezení u vánočního stromečku. Tak jak je již zvykem z minulých let 

si děti z MŠ a žáci ze ZŠ připraví dáreček pro svého kamaráda a to následujícím způsobem: 

= děti z MŠ si na tento den donesou každý pouze jeden dáreček, který nemusí být jen koupený, ale 

může být vytvořený. Tento dáreček nebude popsán jmenovkou pro koho je určený a potom až u 

stromečku si losem každé dítě vybere jeden dáreček. Pokud děti chtějí dát dárek konkrétnímu 

kamarádovi, tak prosíme, aby si dárky předali mimo tento den. 

= školáci ze ZŠ si připraví dáreček, který nebude koupený, ale každý ho vyrobí. Děti si během 

prosince vylosují kamaráda, kterému budou dárek vyrábět. Dárek pak popsaný jmenovkou 

vylosovaným kamarádem si navzájem předají pod stromečkem. Také jako v MŠ, pokud budou chtít 

dát dárek ještě někomu jinému, než koho si vylosují, tak tento dárek pod stromeček nedávat!  

 

 

Po Vánocích se ve škole sejdeme 3. 1. 2023.   


