Obecné správy zo dňa 19.05. 2020
Oznamujeme občanom, že kompostéry na bioodpad z domácností si môžete prevziať
osobne na zbernom dvore na Ľudovítove v pracovných dňoch od 13.00 do 18.00 hod.
Výdaj zabezpečuje p. Mária Petrášová
Hydinárska farma Topoľnica oznamuje, že 30. mája o 10.00 hod. bude na parkovisku
pred Kvetinárstvom pri mlyne predávať živú hydinu:
8 týždňové mládky, 17 dňové brojlerové kačice, husokačky a husokáčery Mulard, húsatá
a 7 týždňové morky. Objednávky si môžete nahlásiť v Kvetinárstve pri mlyne alebo na
tel. čísle 035/6493065.
Kvetinárstvo pri mlyne ponúka na predaj planty sladkých zemiakov – batáty.
Oznamujeme rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa predlžuje
do 31. mája 2020. Termín zápisu platí aj pre deti, ktoré nastúpia do MŠ neskôr ako
v septembri 2020. Ak deti nebudú prihlásené do tohto termínu, nebude možné ich
v priebehu školského roka prijať do MŠ. Prihlasovať sa môžete elektronicky, prihlášku
nájdete na webovom sídle školy alebo si môžete papierovú prihlášku vyzdvihnúť v budove
školy, prípadne si ju môžete stiahnuť na webovom sídle školy a vytlačiť. Vyplnené
prihlášky môžete vhodiť do schránky umiestnenej na hlavnej bráne školy. Elektronické
prihlášky netreba tlačiť.
Ďalej oznamujeme, že od 1.6.2020 sa otvárajú materské školy v obmedzenom režime.
Obmedzenie spočíva okrem iného v tom, že v jednej triede môže byť maximálne 15 detí.
Aby sme túto požiadavku mohli splniť, žiadame Vás, aby ste v dotazníku vyjadrili Váš
záujem, prípadne nezáujem o materskú školu v mesiaci jún, najneskôr do piatku 22. mája
a to formou emailu na ms@zspalarikovo.edu.sk, telefonicky na čísle 0907 309 642 alebo
prostredníctvom FB skupiny Materská škola Palárikovo. V prípade, že by záujem bol
vyšší ako stanovený limit v jednej triede, pristúpime k výberu podľa doporučených
kritérií vlády SR, to znamená, že v prvom rade uprednostníme deti rodičov v prvej línii,
pracujúcich rodičov, potom deti rodičov na rodičovskej dovolenke a deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Deťom, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so starými rodičmi
v záujme ochrany zdravia tejto rizikovej skupiny navštevovanie materskej školy zatiaľ
neodporúčame.

