Hlásenie 31.08.2022
+
Mesto Nemšová Vás všetkých pozýva na výlet spojený s turistikou cez trasu VRŠATEC
- SIDÓNIA v sobotu 10.09.2022 Cesta na Vršatec zabezpečená Záujemcovia sa môžu
prihlásiť prostredníctvom: Emailu: evidencia@nemsova.sk , na čísle telefónu: 0918 876 668
alebo osobne na mestskom úrade najneskôr do 31. augusta 2022
+
Základná
škola,
Janka
Palu
2 v
Nemšovej
Vám
oznamuje,
že
slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra o 8.15 hod.
v Kultúrnom centre Nemšová. Žiaci prídu o 8.00 hod. pred budovu základnej školy a odtiaľ
pôjdu spolu s triednymi pani učiteľkami do kultúrneho centra.
Žiaci prvého ročníka ostanú po slávnostnom otvorení školského roka so svojimi triednymi
pani učiteľkami a prítomnými rodičmi v kultúrnom centre na privítaní prvákov.
Z kapacitných dôvodov sa budú triedy 1. A, 1. B, 1. C a 2. A učiť v školskom roku
2022/2023 v budove Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová. Po slávnostnom otvorení
školského roka 2022/2023 sa presunú žiaci 1. A, 1. B, 1. C a 2. A triedy spolu s triednymi
pani učiteľkami a prítomnými rodičmi do svojich tried v budove Katolíckej spojenej školy,
kde bude možné vykonať aj zápis žiakov do školského klubu detí. Ostatní žiaci pôjdu po
slávnostnom otvorení školského roka domov.
Podľa pokynov MŠVVaŠ SR je potrebné, aby žiaci dňa 05. 09. priniesli písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti. Toto tlačivo musí žiak predložiť aj pri každom prerušení dochádzky
v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).
Tlačivo si môžete stiahnuť pod oznamom na webovom sídle našej školy alebo si ho môžete
vyzdvihnúť vytlačené vo vestibule školy. Ponúkame vám možnosť podať vyhlásenie aj
elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage. Elektronické podávanie
tlačiva bude sprístupnené 04. 09. 2022 (v nedeľu) dopoludnia.
Upozorňujeme rodičov na zápis žiakov do školského klubu detí, ktorý bude možné vykonať
05. 09. 2022 po slávnostnom otvorení školského roka vo vestibule základnej školy. Činnosť
školského klubu detí v tomto školskom roku začne dňa 6. septembra (t. j. v utorok)
v čase od 6.00 do 7.45 hod. a od 11.35 do 16.00 hod.
Obedy v školskej jedálni sa 5. septembra budú vydávať len prihláseným žiakom v čase od
10.30 do 12.30 hodiny.
+ Centrum sociálnych služieb Nemšová hľadá na trvalý pracovný pomer opatrovateľku.
Nástup možný ihneď. Náplňou práce opatrovateľky je zabezpečovanie základných životných
potrieb prijímateľa sociálnej služby. Benefity, ktoré zamestnávateľ ponúka: zvýšená výmera
dovolenky o 1 týždeň, odmeny dvakrát ročne, finančný príspevok na stravu. Čistý plat od 800
až 850 eur. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0917 662 489 alebo priamo
v CSS Nemšová ulica Odbojárov 7.
Riaditeľka materskej školy na ul. Odbojárov s elokovanými triedami na uliciach Kropáčiho,
ĽUborčianskej a Trenčianskej oznamuje rodičom, že nový školský rok bude zahájený v pondelok 5.
septembra 2022.

+

+
Obvodná ambulancia MUDr. Škunta, oznamuje svojim pacientom, že od 2. 9.2022 – 10.09.2022,
nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. V súrnych prípadoch zastúpi MUDr. Peter
Dráb.

Skauti zo 117.zboru sv. Františka z Asissi Horné Srnie - Nemšová, pozývajú deti 17.ročníka na Základnej škole na nábor kde budú môcť zažiť skauting na vlastnej koži.
Stretnutie sa uskutoční 6.9.2022 o 15:00 v parku Jozefa Lacu. Tešíme sa na vás!
+

+
Mestský úrad v Nemšovej Vám oznamuje, že v piatok 2. septembra bude úrad
zatvorený.
+
Občianske združenie Hravé hlavy pozýva všetkých, najmä však rodiny s deťmi, na
netradičnú vonkajšiu vernisáž v prostredí formujúceho sa parku Jozefa Lacu v
Ľuborči. Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže Lacove chrobáky sa uskutoční v sobotu 3.
septembra od 15:00 hodiny. Okrem vystavených diel bude pre deti pripravený zaujímavý
náučno-zábavný program, tvorivé či keramické dielničky, resp. športové súťaže. Tešia sa na
vás organizátori a dobrovoľníci.
+ Súkromný podnikateľ z Nitry vám bude predávať v piatok, t.j. 2. Septembra 2022 - 14
týždňové mládky rôzne farby, 25 týždňové mladé nosnice Moravia v znáške a 10 mesačné
nosnice Issa Brown. Predávať bude na tržnici pri Mestskom Múzeu v čase od 9,00- 9,20 hod,
v Ľuborči pri KD od 9,20-9,30 hod., v Tr. Závade od 9,30-9,40hod. a v Kľúčovom pri PZ od
9,40-9,50 hod.

