
Oznamy zo dňa 1.4.2021 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz fólie a ostatných plastov zo všetkých 

mestských častí sa uskutoční v utorok 6. apríla. 

+ Kompostáreň na ulici Gorkého oznamuje občanom, že dňom 7. apríla otvára sezónu 2021 
nasledovne: 
v Stredu otvorené od 15.00 do 17.00 hodiny, 
v Sobotu otvorené od 10.00 do 14.00 hodiny.  
Prosíme občanov, aby dodržiavali platné hygienicko-epidemiologické opatrenia a riadili sa pokynmi 
personálu kompostárne. 
+ Na základe urgencie spoločnosti Marius Pedersen žiadame občanov, ktorí majú poškodenú 
nádobu na komunálny odpad, hlavne ulomenú záchytnú časť, aby si prišli bezplatne vymeniť nádobu 
na VPS m.p.o. Nemšová počas otváracích hodín. Pokiaľ  tak majitelia poškodenej nádoby nespravia, 
Marius Pedersen takúto nádobu nevyvezie.   

 

Vážení rodičia budúcich prváčikov, 
vedenie Základnej školy sv. Michala v Nemšovej Vás pozýva 

na zápis detí do 1. ročníka a prípravného ročníka pre školský rok 2021/2022, 
nasledovne: 

Termín zápisu do 1. ročníka a do prípravných ročníkov prebieha formou elektronickej 
prihlášky na webovom sídle  našej Katolíckej spojenej školy : 

 od 1.  do 30. apríla 2021 
Predpokladaný termín fyzického zápisu v priestoroch školy je: 

27. - 29. apríla 2021  
Pred samotným osobným zápisom v škole je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, 
ktorá je sprístupnená v ľavom menu, pod názvom: “Elektronická prihláška“.  
1. Vyplňte elektronickú prihlášku - nájdete ju aj pod týmto oznamom. 
2. Poznačte si kód prihlášky (v prípade, že budete potrebovať niečo v prihláške opraviť 
alebo dopísať). 
3. Vyhlášku vytlačte a podpíšte. Obaja rodičia. 
4. Takto vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste na zápis svojho dieťaťa spolu 
s vytlačeným a vypísaným tlačivami - taktiež ich nájdete pod týmto oznamom: 
a) Žiadosť o prijatie do 1. ročníka alebo 
- Žiadosť o prijatie do prípravného ročníka. 
b) Dotazník pre rodičov 
c) Záväzné vyhlásenie rodičov 
d) Súhlas so spracovaním údajov 
5. Všetky tlačivá, prosím, prineste vyplnené a podpísané na zápis svojho dieťaťa 

v dňoch 27. - 29. apríla 2021 do našej školy. 
6. Na zápis si ešte prineste: rodný list dieťaťa a váš preukaz totožnosti. 
  
Prosíme o sledovanie webovej stránky našej Katolíckej spojenej školy: 
www.sksnemsova.sk, na ktorej včas zverejňujeme všetky nové informácie. 
  
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a už teraz sa tešíme na našich nových 
budúcich prváčikov. 
 
Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, pokoja a pohody. 


