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+ Gynekologická ambulancia MUDr. Kotlebu v Nemšovej oznamuje, že pracuje v 

normálnej  prevádzke. Naďalej realizuje preventívne prehliadky ako i ostatné  gynekologické 

vyšetrenia. 

+ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 

Vedenie Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová oznamuje, že na základe 

rozhodnutia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky   ruší pôvodný 

termín zápisu detí do 1. ročníka.  O novom termíne (v období 15. 4. – 30. 4. 2020) vás budeme 
včas informovať na webovom sídle našej školy a prostredníctvom mestského 
rozhlasu. Preto, prosíme, pravidelne sledujte stránku našej školy.  
 
Zápis bude prebiehať bez osobnej účasti dieťaťa! 
Pred zápisom: 
1. Vyplňte online elektronickú prihlášku (najneskôr do 14. 04. 2020), vytlačte si ju a podpíšte 
obaja zákonní zástupcovia. 
 2. Stiahnite alebo vytlačte si Žiadosť zákonných zástupcov o prijatie do základnej školy, 
vyplňte a podpíšte obaja zákonní  zástupcovia. 
 3. Ak budete žiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, stiahnite alebo vytlačte si Žiadosť 
o odklad povinnej školskej dochádzky, vyplňte a podpíšte obaja zákonní zástupcovia. 
4. Ak je dieťa súdom zverené len jednému z rodičov, všetky žiadosti podpisuje len rodič, 
ktorému je dieťa zverené do výchovy. V takomto prípade žiadame priniesť aj súdne 
rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti. 
 
5. V deň zápisu sa jeden zo zákonných zástupcov dostaví do školy.  
Budete mať so sebou: 

 občiansky preukaz, 

 rodný list dieťaťa, 

 vyššie spomínané dokumenty (prihláška, žiadosť zákonných zástupcov o prijatie do 

základnej školy, príp. žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky), 

 správu z orientačného vyšetrenia školskej spôsobilosti,(DEPISTÁŽ) 

 v prípade, že dieťa absolvovalo akékoľvek vyšetrenie v Centre pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie alebo v Centre špeciálno-pedagogického 

poradenstva a prevencie aj kópiu správy z vyšetrenia, 

 papier formátu A4 s obrázkom, ktorý nakreslil váš budúci prváčik, na obrázku budú 

2 objekty – 1. postava, 2. obľúbené zvieratko alebo hračka, 

 poplatok 14,45 € na zakúpenie potrebných zošitov, prosíme priniesť presnú sumu 

14,45 € v malom priehľadnom vrecku, 

 vlastné pero. 



Na prípadné otázky vám odpovie Mgr. Lenka Tršková, tel. číslo:  0918 392 914  

mail: lenka.trskova@zsnemsova.sk 

 

+ Pestovateľ z Veselého bude dnes 2.4.2020 v čase od 13.30 do 14.30  na tržnici pri mestskom 

múzeu predávať jablká červené a 100% jablkovú šťavu.  

 

 

 


