OZNAMY 18.04.2019
Základná škola Jablonica oznamuje v súlade so VZN obce Jablonica č.4/2015 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonica, že ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA pre školský rok
2019/2020 sa uskutoční dňa 24.apríla 2019 od 12:00 do 16:00 hod. v 1.A triede v budove
B pavilónu školy. Pri zápise žiaka do 1. ročníka vyžaduje prítomnosť oboch zákonných
zástupcov dieťaťa (osoby uvedené v rodnom liste dieťaťa). Treba priniesť: rodný list dieťaťa
a jeho fotokópiu, občianske preukazy, splnomocnenie alebo doklad zdôvodňujúci
neprítomnosť druhého zákonného zástupcu v prípade jeho neprítomnosti a vyplnený dotazník.
K žiadosti o odklad prineste dokument o platnom vyšetrení z CPPPaP a potvrdenie od
detského lekára. Pri zápise rodičia zaplatia: 20 € na jednotné pomôcky pre žiakov
zabezpečené spoločnou objednávkou školy. Povinná školská dochádzka začína začiatkom
školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú
spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole. Zápisu sa zúčastnia i rodičia s deťmi s odloženou školskou
dochádzkou.
Telovýchovná jednota Tatran Jablonica Vás pozýva na veľkonočné majstrovské zápasy, ktoré
odohrá - v sobotu 20.4.2019 o 16.30 hodine mužstvo žiakov proti TJ Kunov a v nedeľu
21.4.2019 o 16.30 hodine A mužstvo proti mužstvu Popudinské Močidľany. Občerstvenie a
cigánska pečienka zabezpečené. Tešíme sa na Vašu účasť.
PD ZÁHORIE Jablonica oznamuje svojim členom, že sú vyorané riadky na zemiaky na hone
za Murínym oproti Domu smútku.

Klub slovenských turistov Jablonica pozýva svojich členov a ostatných záujemcov na
pokračovanie akcie 100 jarných km Veľkonočným pochodom k Rehušom, ktorý sa uskutoční
v sobotu 20. apríla 2019. Odchod z Jablonice je autobusom 07:58 alebo 08:55 hod z
autobusového stanovišťa. Trasa vedie z Hradišťa k Rehušom, kde sa nachádza pamätník SNP
pamätné izba, rozhľadňa s pekným výhľadom a múzeum roľníctva. Návrat naspäť bude cez
Hradište, odkiaľ možno cestovať autobusom, alebo cez Varákovú a okolo priehrady cez
Osuské. Účastníci v cieli obdržia pamätný list. Členom KST bude cestovné uhradené. Trasu je
možné absolvovať aj na bicykli s odchodom o 08:30 hod od Záhoranu s návratom cez Prietrž
alebo Štverník.

