Příloha ke zpravodaji č. 1

Zápis do 1. ročníku základní
školy pro školní rok 2018/2019
Základní škola Třanovice srdečně zve děti a
jejich rodiče k zápisu do 1. ročníku, který
se uskuteční dne

5. 4. 2018
od 14.00 do 18.00 hod.
Povinná školní docházka začíná
počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku, pokud mu není
povolen odklad. Dítě, které dosáhne
šestého roku věku v době od září do konce
června příslušného školního roku, může
být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce, je-li
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a
požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v
období od září do konce prosince k plnění
povinné školní docházky je také
doporučující
vyjádření
školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí
dítěte narozeného od ledna do konce
června doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného
lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
Není-li dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte v době
zápisu dítěte k povinné školní docházce,
odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je
žádost
doložena
doporučujícím

posouzením
příslušného
školského
poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
Školské
poradenské
zařízení
je
pedagogicko - psychologická poradna
nebo speciálně pedagogické centrum.
V případě, že zákonní zástupci již nyní ví,
že budou žádat o odklad povinné školní
docházky, je potřeba se co nejdříve
objednat ve školském poradenském
zařízení na vyšetření. Čekací doby jsou
poměrně dlouhé a je vhodné, aby v den
konání zápisu bylo zřejmé, zda školské
poradenské zařízení odklad školní
docházku doporučuje nebo ne.
Termín podání žádosti o odklad povinné
školní docházky je nejpozději do
30. dubna.
Na zápis si, prosím, vezměte rodný list
dítěte.
Děkujeme a těšíme se na Vás.
D. Molitor
Zápis dětí do mateřské školy
MŠ Třanovice a MŠ Horní Tošanovice Vás
srdečně zvou k zápisu, který se uskuteční

2. 5. 2018
od 9.00 do 17.00 hod
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve
věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však
pro děti od 2 let. Od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je
předškolní vzdělávání povinné.
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Zákonný zástupce dítěte v mateřské škole
odevzdá přihlášku (žádost), evidenční list,
předloží rodný list dítěte a svůj platný
průkaz totožnosti nebo potvrzení o
trvalém pobytu dítěte, případně občanský
průkaz dítěte. Podmínkou přijetí dítěte je,
aby se přihlašované dítě podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním.
Další podmínky pro přijetí stanovuje
ředitel mateřské školy v kritériích.
Těšíme se na setkání s Vámi.
D. Molitor
Tříkrálová sbírka v Třanovicích
Na Obecním úřadě v Třanovicích bylo v roce
2018 rozpečetěno 15 pokladniček a koledníci
u nás vykoledovali 48.161,- Kč.
Kompletní výsledky Tříkrálové sbírky jsou
k dispozici na webových stránkách Charity Č. Těšín
http://ceskytesin.caritas.cz/trikralovasbirka/vysledky-trikralove-sbirky/

Informace k úhradě místních poplatků
Připomínáme občanům, že poplatek ze psů za
rok 2018 a poplatek za komunální odpad za
1. pololetí 2018 mohou uhradit v hotovosti na
Obecním úřadě v Třanovicích, případně
převodem na bank. účet.
Výše poplatků
zůstává beze změny.

pes:

50,-Kč

odpady za 1. pololetí: 208,- Kč za osobu
Doba splatnosti u obou poplatků je 31. březen.
Složenky u poplatku za psa nebudou rozesílány,
komunální odpad je možno uhradit i bez zaslané
složenky.
Občanům, kteří poskytli svou e-mailovou adresu,
budou zaslány podklady pro platbu za komunální
odpad mailem.
Upozornění – pytle s tříděným odpadem (papír,
plasty) ke své popelnici vystavte do 6.00 hod.
ráno nebo den před stanoveným termínem svozu.
Předejdete tak nedorozumění.

K odvozu vystavujte pouze naplněné pytle!
Rozpis svozu odpadů v platné podobě je
v závěsném kalendáři na rok 2018

Rada obce v prosinci 2017 schválila „Pravidla
k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro
odpadové hospodářství (MESOH)“, slouží jako
podklad pro získání informací o stavu třídění a
následného určení případné úlevy na
poplatcích, které se promítnou v předpisu pro
následující rok (umístěna na stránkách obce).
Další podrobnější informace budou poskytnuty
v průběhu příštích dvou měsíců.
CO SE PRÁVĚ DĚJE V OBCI:
- Probíhá výstavba chodníku podél
komunikace směr Hnojník. Zatím probíhají
přípravné práce, z důvodu ochranného pásma
komunikace se práce naplno rozjedou v měsíci
dubnu a ukončení se předpokládá do konce
roku.
- Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele
stavby řešení bezpečnosti na silnici I/68
v části Vyrubaná. Zde rovněž můžou být práce
(z důvodu zásahu do silničního tělesa)
zahájeny v měsíci dubnu a s předpokládaným
ukončením v prvním pololetí 2018.

POMOC V HMOTNÉ NOUZI V
TŘANOVICÍCH
Slezská diakonie zavádí v naší obci službu
pomoci v hmotné nouzi. Ve středu dne
21. února 2018 od 14,00 do 16,00 hod
v SEN centru v Třanovicích budou mít
možnost si osoby na dávkách hmotné
nouze či sociálně slabší vyzvednout
potravinové a hygienické balíčky. Další
termíny výdeje balíčků budou určeny
podle zjištěných potřeb. Určitě se dostavte
a využijte tuto příležitost.
V případě dalších informací se obraťte na
garanta projektu p. P. Wiselku
604 820 484 nebo na e-mail:
p.wiselka@slezskadiakonie.cz
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