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    ZPRAVODAJ   

                Březen 2023 

 

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 

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

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2023 / 2024 

Již v předstihu Vás informujeme, že zápis dětí do 1. třídy se uskuteční 20. dubna 2023 ve třídě paní 

učitelky Lantové. Abychom předešli zbytečnému čekání, je možné si zvolit čas, ve kterém se 

dostavíte k zápisu. Od 3. 4. se zapisujte do rozpisu, který bude umístěn na nástěnce v MŠ. 

K zápisu se dostaví: 

1. Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

 

2. Děti, které měly odloženou povinnou školní docházku ve školním roce 2022/2023 

K zápisu je nutné s sebou přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 

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

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023 / 2024 

Zápisy dětí do mateřských škol budou probíhat v termínu od 1. do 15. 5. 2023.  Přesný datum 

zápisu v naší mateřské škole upřesníme v dubnovém zpravodaji a vyvěšením na vstupu do budovy 

školy. 

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

Screening očí 

Vážení rodiče, 

v případě Vašeho zájmu se ve škole uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické 

videokamery v rámci projektu "Koukají na nás správně?". Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela 

bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí 
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školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady 

často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších 

komplikací. 

Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix? 

✓ Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada 

zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení. 

✓ Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž 

dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat 

dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby 

značně poškodit. 

✓ Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt 

preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního 

plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Od některých zdravotních pojišťoven je 

však možné získat proplacení poplatku z jejich programu prevence. Poplatek za vyšetření zraku činí 

200 Kč. 
Vyšetření je vhodné pro všechny děti do věku 7 let. 

 

V případě zájmu o tento screening pište na e-mail: steidlova.l@seznam.cz do 24. 3. 2023. 

 

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

Letní prázdniny  

Provoz MŠ o letních prázdninách dle zájmu rodičů bude pro závazně přihlášené děti  

od 3. 7. do 4. 7. a od 10. 7. do 28. 7. 2023 od 6:00 do 15:00 

(v pátek 7. 7. 2023 po státních svátcích 5. a 6. 7. bude provoz MŠ přerušen)  
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Kdo z rodičů má zájem o provoz MŠ o letních prázdninách, tak se prosím zapište do 31. 3. do 

seznamu, který bude umístěn na nástěnce v šatně MŠ.  

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

Na co se můžete těšit  

Ve středu 5. 4. 2023 děti z MŠ a žáci ze ZŠ pojedou na hrad Šternberk, kde proběhnou velikonoční 

tvořivé dílny s velikonoční prohlídkou hradu. Sraz pro všechny je ve škole nejpozději v 7:00. 

 

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 svačinku 

nebo oběd ze školy neodebírají, si příslušné jídlo vezmou z domova. Všichni si s sebou přibalí pití 

na celý den.  

 

S sebou pohodlné oblečení a pití na celý den. 

 

V tento den je v Horních Studénkách nahlášená odstávka elektrické energie. Po návratu z výletu 

bude přerušen odpolední provoz mateřské školy a školní družiny. Je nutné si děti vyzvednout po 

návratu, který je plánovaný přibližně kolem 13:00. Návratku pro odchod dětí z MŠ a ze ZŠ Vám 

děti donesou do konce března.  

 

 

 

 

 

 

 


