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Zo školského diára
28. marec už tradične patrí našim 
pedagógom. Pri tejto príležitosti im 
prajeme veľa pozitívnej energie, 
pevné zdravie a úspechy v pracov-
nom i osobnom živote. Celomestské 
oslavy Dňa učiteľov sa uskutočnia 
27.marca 2009 o 10.00 h v Dome 
kultúry Mesta Handlová. Srdečne Vás 
pozývame!

Testovanie 9-2009 sa uskutoční 
11.marca 2009 na všetkých základ-
ných školách. Všetci deviataci budú 
v čase od 8.30 do 11.30 h písať cer-
tifikačné testy z matematiky a sloven-
ského jazyka. Držíme im palce!

Jarné prázdniny začínajú 2.marca 
2009 (pondelok) a končia 6. marca 
2009 (piatok). Vyučovanie sa začína 
9.marca 2009 (pondelok).
Počas jarných prázdnin budú 
v prevádzke elokované triedy MŠ na 
Cintorínskej ulici.

Veľkonočné prázdniny začínajú 
9.apríla 2009 (štvrtok) a končia 14. 
apríla 2009 (utorok). Vyučovanie sa 
začína 15.apríla 2009 (streda).

Primátor mesta Handlová 
pozýva občanov mesta Handlová na 

verejnú diskusiu,
ktorá sa bude konať v stredu 11. 
marca 2009 vo Veľkej zasadacej 

miestnosti MsÚ, Námestie baníkov 7. 
Verejná diskusia, dozviete sa viac.

Boli sme sa pozrieť na zápise prváčikov 
30. januára 2009 sme navštívili všetky 
základné školy v našom meste. Potichu 
sme otvárali dvere, aby sme nevyrušili 
sústredených prváčikov, ktorí by mali 
nastúpiť do škôl v Handlovej v škol-
skom roku 2009/2010.
Pani učiteľky pripravili deťom veselé 
triedy plné obrázkov a malých darče-
kov a všetky tvrdili, že detičky sú veľmi 
šikovné. Z roka na rok sa viac stretáva-
jú s tým, že deti ešte ako predškoláci 
vedia čítať, poznajú geometrické tvary 
a aj napriek tomu, že domáce zvieratká 
v meste nevidia tak často, poznajú ich 
všetky z  knižiek.
Na koľkých nových školákov sa môže-
me tešiť na  budúci školský rok? 
Na zápis žiakov do 1.ročníka základnej 
školy pre školský rok 2009/10 prišlo 
v Handlovej spolu 154 detí. O odklad 
školskej dochádzky o jeden školský 
rok požiadalo 21 rodičov.
Predpokladáme, že v školskom roku 

2009/10 budeme mať v základných 
školách 7 prvých tried a 1 triedu nul-
tého ročníka. 

Zápis detí do Materskej 
školy Ul. SNP 27, Handlová
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môže 

rodič prevziať v týždni
od 9. do 13.marca 2009 na každom 
pracovisku MŠ u zástupkyne riaditeľky 
MŠ.
Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do 
MŠ odovzdá zákonný zástupca naj-
neskôr do 31.marca 2009. K žiadosti 

priloží potvrdenie o zdravot-
nom stave a povinnom očko-
vaní dieťaťa od všeobecného 
lekára.
Viac informácií o podmi-
enkach zápisu nájdete na 
www.handlova.sk /školstvo

Spojená škola Handlová 
- Lokálna Cisco sieťová aka-
démia organizuje školské kolo 
NAG 2009 (Networking Academy 
Games)

Minuloroční úspešní študenti spojenej 
školy v tomto roku nie sú len súťaži-
acimi, ale aj organizátormi. Školské 
kolo NAG si vzali pod svoj patronát. 
Uskutoční sa 25. až 27. marca 2009 

v priestoroch Spojenej školy – labo-
ratória sieťových technológií. Najlepší 
študenti sa cez školské kolo prebojujú 
do národného kola, ktoré bude  6. a 
7. mája 2009 v laboratóriách počítačo-
vých sieti Žilinskej univerzity v Žiline. 
Medzinárodné kolo potom v júni orga-
nizuje Fakulta informatiky a informač-
ných technológii STU Bratislava. 
Handlovskí študenti medzinárodného 
vzdelávacieho programu Networking

Academy vlani zvíťazili v silnej medzi-
národnej konkurencii na pôde FIT VUT 
Brno, získali ocenenie Pamätný list sv. 
Gorazda, ktorý udeľuje minister škol-
stva SR a na pôde mesta im v novembri 
minulého roka bola udelená z rúk pri-
mátora Cena mesta Handlová.
V tomto roku sú odhodlaní svoje víťaz-
stvo obhájiť. Držíme im palce!

Spojená škola Handlová

Jazmín n.o. - čo máme nové? 
Benefičné koncerty pomáhajú tým, ktorí to potrebujú. 
Jazmín n.o. 7. februára 2009 pripravil pre širokú verejnosť 
a svojich klientov koncert, ktorého výťažok poputuje naspäť 
do Jazmínu n.o. Gospelová kapela ESCAPE z Partizánskeho 
strávila v príjemnom rozhovore s klientmi chvíle pred kon-
certom a našla aj spoločné hudobné témy. Koncert v Centre 
voľného času ReLax sa začal s nie veľmi vysokou účasťou 
publika, ale i napriek tomu mladí hudobníci dokázali vytvo-
riť vynikajúcu atmosféru. Všetci, ktorí sa zúčastnili, prispeli 
čiastkou 5 euro na zakúpenie DVD prehrávača.
Koncert však bol iba začiatkom našich ďalších podujatí. Prip
ravujeme  premietanie náučných filmov a dokumentov  kli-

entom Humanitného centra a  klientkám s deťmi  z DORKY, 
na ktoré využijeme zakúpené DVD. V herni sa nám podarilo 
sprevádzkovať dva staršie darované počítače. Deti a klienti sa 
postupne oboznamujú s funkciami a možnosťami práce na 
PC, nadobúdajú nové zručnosti.

Kvety pre Jazmín 
Každému z nás určite spríjemňuje bežné dni príjemné pro-
stredie, v ktorom žije.
Jazmín n.o. prosí  občanov mesta o darovanie izbových rast-
lín, ktoré zútulnia zariadenie DORKY a Humanitného centra. 
Záverom opäť veľké ďakujeme, za príspevky na koncerte, za 
dary, ktoré dostávame, za kvety, ktoré nám venujete.

Jazmín n.o.


