OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 30. jún 2021
Školský rok 2020/2021 sa skončil aj na belušskej základnej i materskej škole

Koniec júna je neodmysliteľne spojený
s ukončením školských rokov. Aj v Beluši sa na
dva mesiace pomyselne zatvárajú brány obecnej
Základnej školy Beluša i Materskej školy Beluša,
vrátane jej elokovaného pracoviska v Hloži.
Ukončenie roka na základnej škole
Rozdávanie vysvedčení prebehlo na
základnej škole hneď na dvakrát. 29. júna 2021
sa s priestormi i kolektívom rozlúčili končiaci
žiaci deviateho ročníka. Na dvore sa žiakom prihovoril starosta obce Ján Prekop, riaditeľka
základnej školy Ing. Edita Horváthová a predsedníčka ZRŠ Mgr. Erika Prostredná. Svoje
poďakovanie učiteľom vyjadrili aj samotní
deviataci.
Osobitnou odmenou starostom obce
za vynikajúci prospech či výborné výsledky
v olympiádach a súťažiach bolo odmenených
13 žiakov. Tzv. TOP žiakom školského roka
2020/2021 sa stali tri žiačky Nela Kollárová,
Lucia Lezová a Sára Struňáková.
Slávnostné ukončenie školského roka
pre ostatné ročníky sa konalo 30. júna 2021
na školskom dvore.
Ukončenie roka na materskej škole
30. júna 2021 sa so 64 predškolákmi rozlúčila materská škola na pôde Obecného úradu
v Beluši, za prítomnosti starostu obce, prednostu Obecného úradu Beluša, zástupkyne
riaditeľky materskej školy a triednych učiteliek. Niektoré deti sa v obradnej sále ocitli pred
pár rokmi ešte ako bábätká pri uvítaní do života obce. Tento raz dali „zbohom“ materskej
škole a tešia sa ako vymenia škôlkarské postieľky za školské lavice. Okrem iného im budú
túto udalosť pripomínať aj pamätné odznaky s menom a názvom triedy.
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„Všetkým deťom, žiakom, študentom želám príjemné prázdninové chvíle, množstvo
krásnych zážitkov, zábavy, ale najmä aby ich prežili v zdraví a aby s úsmevom na tvári
odštartovali nový školský rok. Pedagógom i zamestnancom základnej i materskej školy prajem
veľa oddychu, zdravia a aby načerpali dostatok síl a kreatívnej nálady do ďalšieho
vzdelávania a výchovy našich detí,“ zaželal všetkým Ján Prekop, starosta obce.
Materská škola Beluša funguje aj počas celých prázdnin
Materská škola Beluša je na základe zisťovania záujmu rodičov otvorená počas
mesiaca júl v obmedzenej prevádzke, v starej budove v triedach podľa zoznamov.
V elekovanom pracovisku Hloža je prevádzka počas mesiaca júl prerušená. V auguste sa
prihlásené deti budú stretávať v dvoch hložských triedach materskej školy. Prevádzka bude
prerušená v materskej škole Beluša.
Celá Materská škola Beluša bude zatvorená 30.-31.8.2021 z dôvodu prípravy tried na
nový školský rok, ktorý sa začne 2. septembra 2021, kedy do 11 tried nastúpi 256 detí.
Pri májovom zápise do materskej školy bolo prijatých 82 žiadostí o prijatie dieťaťa, čo
svedčí o veľkom záujme rodičov.
2. septembra 2021 sa začne aj nový školský rok 2021/2022 na základnej škole, ktorú
navštevuje cca 550 žiakov. Na základe zápisu detí nastúpi 66 prvákov (40 chlapcov, 26
dievčat).
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