Hl.: 2.9.2016
+
Vážení rodičia, milí žiaci!
Základná škola na ul. Janka Palu 2 v Nemšovej Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie
školského roka 2016/2017 v pondelok, 5.9. o 8,30 hod. v kultúrnom centre Nemšovanka.
Žiaci sa zhromaždia pred školou o 8 hod., odkiaľ ich triedne učiteľky odvedú do kultúrneho
centra. Po slávnostnom otvorení školského roka pôjdu žiaci 2. až 9. ročníkov domov, žiaci
I. ročníkov pôjdu na slávnostné uvítanie primátorom mesta do obradnej siene KC
Nemšovanka a po ňom do svojich tried. Vedenie školy upozorňuje rodičov na zápis žiakov
do školského klubu detí. Činnosť školského klubu detí v tomto školskom roku začne 6.9.
v čase od 6,00 do 7,45 hod. a od 11,40 hod. do 16 hod. Obedy v školskej jedálni sa 5.9. budú
vydávať v čase od 10,30 do 12,30 hod.
+
KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA, Školská 9, Nemšová organizačná zložka:
Základná škola sv. Michala oznamuje svojim žiakom a ich rodičom, že otvorenie školského
roka 2016/2017 sa uskutoční v pondelok 05. 09. 2016.
- Žiaci sa o 08.00 hodine stretnú vo svojich triedach, so sebou si prinesú písacie potreby.
- Slávnostné otvorenie školského roka pokračuje svätou omšou o 9.00 hodine vo farskom
kostole sv. Michala.
- Pre tých, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, je výdaj obeda zabezpečený od 10.30 do 12.30
hodiny.
- Riadne vyučovanie sa začne v utorok 06. 09. 2016 o 8,00 hod.
- Školský klub detí, ako súčasť Katolíckej spojenej školy v Nemšovej bude prevádzkovaný
ráno od 6,30 do 7,45 hodiny a poobede od 11,30 do 16,15 hodiny. Poplatok za ŠKD je 5,00 €
mesačne. Činnosť v ŠKD sa začína dňom 06.09.2015 od 6,30 hodiny.
- Žiaci sa môžu aj tento školský rok zapísať do rôznych krúžkov v rámci Centra voľného času,
ako súčasti Katolíckej spojenej školy v Nemšovej. Poplatok na rok za jeden a viac krúžkov je
pre žiaka, ktorý si uplatní na našej škole vzdelávací poukaz 10,00 €, ostatní 30,-€.
OZNAM pre rodičov detí, ktoré navštevujú Materskú škola sv. Gabriela, Školská 9,
Nemšová:Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ako organizačná zložka
Katolíckej spojenej školy bude otvorená od pondelka 05.09.2016 od 06.00 hodiny.
+
Gazdovstvo Uhliská v mestskej časti Trenčianska Závada Vás srdečne pozýva
na detské parkúrové preteky Finále Benjamin Cup, ktoré sa budú konať zajtra, v sobotu
od 10 hod.
+
Zajtra, v sobotu 3.9. sa v predajni ARTEFAKT bude konať akcia na rozličný tovar,
ako rôzne školské a kancelárske potreby, hračky, detské doplnky a pomôcky pre žiakov.
Tovar umiestnený vo dvore pred obchodom bude za zvýhodnené polovičné ceny. Vo vnútri
predajne si môže zakúpiť darčeky, suveníry, remeselné a umelecké výrobky, potreby pre
umelcov a remeselníkov. Obchod ARTEFAKT nájdete na ulici Janka Palu v areáli, vedľa
POTRAVÍN 365. Otvorené bude v čase od 8 do 12 hod. Tešia sa na všetkých a kto nakúpi,
dostane malý darček.
+
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje že z dôvodu vykonávanie práce
na zariadeniach distribučnej sústavy budú budúci týždeň v utorok, 6.9.16 v čase od 7,30 do 15
hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice: 9.mája, Duklianska, Karpatská, Moravská,
Obrancov mieru, Osloboditeľov, Považská, Púchovská, Revolučná, Slovenskej armády
a Železničná č. 20.
Vo štvrtok, 8.9.16 v čase od 7 do 17 hod. nasledovné ulice: Hornov č. 2, 24 a 4, Mierové nám.
č. 3/VE, Odbojárov, Janka Palu, Sklárska a Železničná.

