Oznamy zo dňa 30.8.2021

+
Občianske združenie Hravé hlavy v spolupráci s neziskovou organizáciou Robme
radosť oznamujú verejnosti, že vernisáž detskej výtvarnej súťaže Lacove chrobáky sa
prekladá o týždeň na 4. 9.2021 z dôvodu nepriaznivého počasia.
+
Mesto Nemšová príjme 3 brigádničky, alebo brigádnikov na záhradnícke práce
v termíne od 2. 9. do 30.9. 2021. Jedná sa o čistenie a odburinenie mestskej zelene
v Nemšovej a mestských častiach. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na mestskom
úrade počas úradných hodín
+

Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať v utorok 31. augusta
v čase od 12 do 13.30 hodiny, a vo štvrtok 2.septembra v čase od 14,00 hod. do 15,30 hod.na tržnici
pri mestskom múzeu broskyne aj na zaváranie, skoré jablká, slivky, hrušky hrozno, papriku , rajčiny,
karfiol, cibuľu ,kápiu a nové zemiaky.

+

Oznam pre rodičov a žiakov k začiatku školského roka 2021/2022

Základná škola, Janka Palu 2 v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie školského
roka 2021/2022 sa uskutoční pre všetky triedy dňa 2. septembra v budove Základnej školy na
ulici Janka Palu 2 v Nemšovej.
Žiaci prvého ročníka a druhého ročníka pôjdu do tried spolu len s jedným rodičom, ostatní
žiaci bez rodičov.
Žiaci prvého ročníka pôjdu po slávnostnom otvorení školského roka so svojimi triednymi pani
učiteľkami a prítomnými rodičmi do Kultúrneho centra Nemšová na privítanie prvákov.
Z kapacitných dôvodov sa budú triedy 2. B a 2. C učiť v školskom roku 2021/2022 v budove
Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová. Po slávnostnom otvorení školského roka
2021/2022 sa presunú žiaci 2. B a 2. C triedy spolu s triednymi pani učiteľkami a prítomnými
rodičmi do svojich tried v budove Katolíckej spojenej školy. Ostatní žiaci pôjdu po
slávnostnom otvorení školského roka domov. V rámci zabezpečenia ochrany zdravia v škole,
prosíme rodičov, aby žiaci dňa 2.9. priniesli písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.!!!!
Toto tlačivo musí žiak predložiť aj pri každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe
idúcich kalendárnych dní. Tlačivo si môžete stiahnuť pod oznamom na webovom sídle našej
školy alebo si ho môžete vyzdvihnúť vytlačené vo vestibule školy. Ponúkame vám možnosť
podať vyhlásenie aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage.
Elektronické podávanie tlačiva bude sprístupnené 01. 09. 2021 (v stredu) dopoludnia,
podať ho môžete do 18.00 hod., aby sme mohli dané tlačivá spracovať.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu budú žiaci do školy vchádzať rôznymi
vchodmi podľa časového harmonogramu.
Príchod žiakov do školy:


cez bočný vchod od ŠKD: o 7.45 hod.
o 7.55 hod.



cez hlavný vchod: o 7.40 hod.
o 7.50 hod.



cez vchod pre imobilných: o 7.40 hod.
o 7.50 hod.

- 1. A, 1. B, 1. C
- 2. B, 2. C (len 02. 09.)
- 2. A, 3. ročník
- 4. ročník
- 5., 7. ročník
- 6., 8., 9. ročník

Pri vstupe bude žiakom vykonaný ranný filter. V prípade opakovaného namerania zvýšenej
telesnej teploty min. 37,2 °C nebude môcť dieťa do školy nastúpiť.
Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre svoje deti každý deň dve rúška a papierové
jednorazové vreckovky. Používanie rúšok v interiéri školy je pre žiakov povinné.
Upozorňujeme rodičov na zápis žiakov do školského klubu detí, ktorý bude možné vykonať
od 02. 09. 2021. Činnosť školského klubu detí v tomto školskom roku začne dňa 3.
septembra (t. j. v piatok) v čase od 6.00 do 7.45 hod. a od 11.35 do 16.00 hod. Činnosť
v rannom ŠKD bude z dôvodu personálnych možností zabezpečená v zmiešaných zberných
skupinách, v popoludňajšom ŠKD sa stretnú deti z maximálne troch tried.
Obedy v školskej jedálni sa 2. septembra budú vydávať len prihláseným žiakom v čase od
10.30 do 12.30 hodiny. Upozorňujeme rodičov, že v jedálni nedokážeme zabezpečiť
nepremiešavanie skupín žiakov z rôznych tried, príp. škôl. Preto prosíme rodičov o zváženie
stravovania ich detí v školskej jedálni.
Taktiež žiadame rodičov, aby sa porozprávali so svojimi deťmi o dodržiavaní hygienických
opatrení a minimalizovali zhromažďovanie sa pred základnou školou.
Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby
pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom
ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

Za porozumenie ďakujeme.
Vedenie základnej školy

