+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že v utorok 5. apríla budú Verejnoprospešné služby
vykonávať vývoz fólie a tvrdených plastov. Vrecia s uvedeným odpadom vyložte pred svoje
rodinné domy.
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že jarné upratovanie mesta sa koná v Ľuborči a
Kľúčovom v dňoch 8. a 9. apríla, v Nemšovej a Trenčianskej Závade v dňoch 15. a 16.
apríla.
+ Riaditeľ Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka
Základná škola sv. Michala oznamuje rodičom, že
zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017
sa uskutoční v dňoch 04. – 06. apríla 2016 nasledovne:
pondelok

04.04.2016

od 13,00 h do 18,00 h

utorok

05.04.2016

od 13,00 h do 18,00 h

streda 06.04.2016

od 08,00 h do 13,00 h

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
Škola našim deťom zabezpečuje:
• výchovu a vyučovanie detí v duchu evanjelia a kresťanskej morálky prostredníctvom
kvalifikovaných pedagógov;
• vyučovanie cudzích jazykov už od 1. ročníka – anglického, nemeckého a ruského
(podľa záujmu), druhý cudzí jazyk od 6. ročníka;
• vyučovanie informatiky od 1. ročníka v štyroch kvalitne vybavených počítačových
učebniach s najnovšou výpočtovou technikou;
• vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule s využitím moderných vyučovacích
programov;
• pravidelné organizovanie školy v prírode, plaveckého kurzu a lyžiarskeho kurzu;
• možnosť trávenia voľného času detí a rozvíjanie ich záujmov v školskom klube detí od
6.30 hod. do 16.15 hodiny popoludní;
• celodennú starostlivosť o Vaše deti v Centre voľného času (krúžky, výlety, letné tábory,
športové aktivity, atď.);
• služby školského logopéda;
• služby špeciálneho pedagóga (starostlivosť o slabšie prospievajúce deti a deti so
špeciálno-pedagogickými potrebami s možnosťou integrácie);
• deti s mentálnym a telesným postihnutím – možnosť zápisu do špeciálnych tried;
• príjemné prostredie v zrekonštruovaných a vykúrených priestoroch školy;
• moderné pestrofarebné triedy s kvalitným školským nábytkom;
• úschova osobných vecí do uzamykateľných šatňových skriniek;
• zmodernizované priestory toaliet;
• pohybové aktivity v dvoch telocvičniach, v posilňovni s horolezeckou stenou;
• vonkajšie ihriská;
• možnosť žiakov stravovať sa v zmodernizovanej jedálni priamo v budove školy
Riaditeľstvo školy Vám ďakuje za prejavenú dôveru.

+ Vážení občania, oznamujeme vám , že z technických príčin bolo zrušene divadelné
predstavenie „Aj muži majú svoje dni“, ktoré sa malo uskutočniť v nedeľu 3.4.2016 o 18,00
hod. vo veľkej sále KC.
Občanom, ktorí si zakúpili vstupenky budú vrátené peniaze počas úradných hodín mestského
úradu.
+ Vážení občania, v piatok 8.apríla sa uskutoční o 18,00 hod. v Kultúrnom centre v Nemšovej
koncert spojený s tanečným večerom, na ktorý vás srdečne pozýva kapela
Bečkovi chlapci a pani Oľga Baričičová zo „Šlágra TV“, ako hosť programu vystúpi „domáca“
kapela BONUS bratov Vavrúšovcov z Nemšovej. Cena vstupenky je 8,-€, vstupenky si môžete
zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby.

