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Február 2010 
v Centre 
voľného času Relax 
Handlová

Venček - 12.2.2010 od 18,00 h v CVČ
I. skupina - záverečný ples absolventov 
kurzu spoločenského tanca a spoločen-
skej výchovy a ich rodičov

Venček - 13.2.2010 od 18,00 h v CVČ
II. skupina - záverečný ples absolventov 
kurzu spoločenského tanca a spoločen-
skej výchovy a ich rodičov

Turistický výlet Handlová - Remata 
pre všetkých milovníkov prírody
14.2.2010 od 9,00 h, zraz pred 
plavárňou.

Výstava minerálov a hornín 
stála geologická výstava pre školy
16. – 18.2.2010 od 14,00 h v CVČ 

Turnaj starších žiačok vo volejbale
postupová súťaž podľa SAŠŠ
17.2.2010 od 13,00 h na ZŠ Školská 

Turnaj starších žiakov vo volejbale 
postupová súťaž podľa SAŠŠ
18.2.2010 od 13,00 h na ZŠ Školská 
Karneval - 20.2.2010 od 15,00 h v CVČ
zábavno-súťažné popoludnie pre 
najmenších Handlovčanov

Ochranársky večer - 27.2.2010 
od 17,00 h v CVČ
Filmy a diskusný klub zameraný na 
ekológiu 

Oneskorené 
poďakovanie

Posledný novembrový týždeň sa 
v ŠKD Mierové námestie niesol 
v duchu zdravej výživy. Chceli by 
sme týmto poďakovať deťom, ktoré 
počas celého jesenného obdobia 
vytvárali a kreslili obrázky rôznych 
techník s témou ovocia a zeleniny. 
Našim cieľom bolo zábavnou for-
mou pripomenúť deťom dôležitosť 
správneho stravovania. Deti nás 
opäť nesklamali, vedeli čo je pre 
nich najzdravšie, vedeli rozoznať 
a pomenovať ovocie i zeleninu aj 
so zatvorenými očami. Najväčšiu 
radosť však mali z ochutnávky 
krásne pripravených ovocných 
mís, ktoré im tety kuchárky pri-
pravili. Touto cestou by sme im 
chceli poďakovať a popriať ešte 
veľa fantázie pri príprave chutných 
a zdravých jedál.

Vychovávateľky zo 
ŠKD Mierové námestie Handlová.

ZO ŠKOLSKÉHO DIÁRA
Jarné prázdniny (Trenčiansky kraj)
začínajú 22. februára 2010 (pondelok) a končia 26. 
februára 2010 (piatok). Vyučovanie po prázdninách začína 
1.marca 2010 (pondelok).

Prijímanie detí do materskej školy
Materská škola, Ul. SNP 27, 972 51 Handlová oznamuje 
postup a spôsob prijímania detí do materskej škôlky 
(vrátane všetkých elokovaných tried: Ul. Cintorínska, Ul. 
Dimitrovova, Morovnianska cesta).

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej 
žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi 
spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeo-
becného lekára pre deti a dorast / potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti a povinnom očkovaní dieťaťa /. 
Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie 1. 
3. 2010 - 15. 3. 2010
Termín odovzdania žiadostí: do 31.3. 2010.

Miesto vydávania a odovzdávania žiadostí na predprimár-
ne vzdelávanie:
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová a všetky elokované 
triedy.
Termín vydania rozhodnutí o prijatí – neprijatí dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie: 19.4. 2010 –30. 4. 2010.

Miesto vydávania rozhodnutí o prijatí – neprijatí dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie: Materská škola, Ul. SNP 27, 
Handlová a všetky elokované triedy

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Prednostne sa prijímajú deti:
-      ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-      s odloženou školskou dochádzkou,
-      s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
-      ktoré k 1.septembru 2010 dovŕšili tri roky veku,
-      zamestnaných rodičov,
-      ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra  
       2010,
-      ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú   
       školu / výnimka aj pre deti, ktoré dovŕšili 2 roky veku  
       života /
-      ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny  
       vydávania a odovzdávania žiadostí na predprimárne  
       vzdelávanie.

Primátor mesta odsúhlasil v januári 2010 podmienky 
prijímania detí do MŠ na území mesta Handlová, ktoré 
predložila riaditeľka MŠ SNP Mgr. Marcela Jakubíková. 
Podmienky prijímania sú ustanovené v zmysle Zákona 
č.245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

                                JP

GYMNÁZIUM IVANA BELLU UL. NOVOMESKÉHO 15, 972 51 HANDLOVÁ

!!! pre všetkých piatakov !!!
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 10. február 2010 (streda) 
o 16,00 (do 18,00 hod.)
INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011 
pre osemročný študijný odbor 7902573 gymnázium – cudzie jazyky 
a štvorročný študijný odbor 79025 gymnázium budú zverejnené na 

www.gymnovha.edu.sk

POZVÁNKA
Základná škola Morovnianska cesta Handlová pozýva rodičov 
a priateľov školy na 

ŠKOLSKÚ VESELICU,
ktorá sa bude konať dňa 06.02.2010 o 18,00 hod. v CVČ Relax. 
Vstupné: 9,- €
V cene vstupného je prípitok, švédske stolovanie, minerálka, 
0,5 l vína, káva, koláče a lístok do tomboly.

Predaj lístkov je v priestoroch základnej školy.


