
Hlásenie 24.08.2020  

+  Zberný dvor na ulici Borovského oznamuje občanom, že od 1.9.2020 mení otváracie hodiny na 

Zbernom dvore nasledovne: Pondelok – zatvorené. Utorok – Piatok otvorené v čase od 11.30 do 18.00 

hodiny. Sobotu v čase od 9.00 do 15.30 hod. Žiadame občanov, aby dodržiavali otváracie hodiny a 

neodkladali odpad pred zberným dvorom. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom a hrozí Vám 

pokuta v priestupkovom konaní do výšky 1.500€. 

+  Moravský drak pozýva na vyhliadkové jazdy auto-vláčikom v Nemšovej v dňoch od 29.8.2020 

od 18:00 hod. podľa záujmu 30.8.2020 od 10:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod. Okruh trvá približne 

0,5 hod., cena 2€. Stanovisko vláčika je na Mierovom námestí na zastávke autobusu. Jazdy sa nekonajú 

za nepriaznivého počasia. 

+ Riaditeľka materskej školy pozýva rodičov novoprijatých detí na neformálne stretnutie, ktoré 

sa bude konať v stredu 26. augusta o 16,30 v areáli materskej školy na ulici Odbojárov. Rodičom budú 

poskytnuté základné informácie o prevádzke a organizácii materskej školy. V prípade nepriaznivého 

počasia sa stretnutie uskutoční vo vnútorných priestoroch školy. 

 +  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o stravovanie svojich detí v 

Školskej jedálni pri ZŠ Janka Palu 2, Nemšová, aby prišli svoje deti prihlásiť do kancelárie vedúcej 

školskej jedálne v čase od 7.00 hod – 15.00 hod. Je nutné, aby rodič, zákonný zástupca dieťaťa vypísal 

prihlášku na nový školský rok, ktorú si môže stiahnuť z webovej stránky školy v časti školská jedáleň. 

Stravovanie pre cudzích stravníkov poskytujeme od 24. augusta 2020 za cenu 2,79 eur. Strava bude 

balená do jednorazových plastových obalov. V prípade záujmu o stravovanie sa môžete nahlasovať u 

vedúcej školskej jedálne. Ďalšie informácie budú poskytnuté v kancelárii ŠJ alebo na t. č 6598326. 

+ Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na promenádny koncert dychovej hudby 

Stříbrňanka , ktorý sa uskutoční v nedeľu 30.8. o 18.30 hod. v priestoroch Kultúrneho centra 

v Nemšovej.  

+ Prosíme nálezcu peňaženky, aby ju priniesol na mestský úrad do Nemšovej počas pracovnej 

doby.  

+ Mesto Brumov – Bylnice Vás všetkých srdečne pozýva na 17. ročník medzinárodného závodu 

horských bicyklov ktorý sa uskutoční 5. septembra na Námestí Synkové a cieľ bude v športovo 

rekreačnom areály.  

+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra 25.8.2020 v čase od 11 do 13 hodiny na tržnici 

pri mestskom múzeu rajčiny, papriku, kápiu, baranie rohy broskyne aj na zaváranie hrozno kôpor 

kukuricu, slivky, jablká, nové zemiaky a cibuľu. , 

+ Spoločnosť Fehers s.r.o., Nemšová - predajňa Ovocia, zeleniny a potravín prijme zástupcu/-

kyňu vedúcej. Nástupný plat 800,-€. Bližšie informácie získate na t.č. 0948 685 286. 

Základná škola, Janka Palu 2 v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné  otvorenie  školského 

roka 2020/2021 sa uskutoční pre všetky triedy dňa 2. septembra v budove Základnej školy na 

Ulici Janka Palu 2.  

Žiaci prvého ročníka príp. druhého ročníka pôjdu do tried spolu s rodičmi, ostatní bez rodičov. 

Každý žiak musí 02. 09. priniesť písomné vyhlásenie zákonného zástupcu na začiatku 

školského roka.  Toto tlačivo si môžete stiahnuť na webovom sídle našej školy alebo si ho 

môžete vyzdvihnúť vytlačené vo vestibule školy. Bez podpísaného vyhlásenia nemôže žiak do 

školy nastúpiť. Taktiež musíte predložiť vždy po prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac 



ako tri dni vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie.  

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu budú žiaci od 02. 09. do 14. 09. do školy 

vchádzať rôznymi vchodmi podľa časového harmonogramu, ktorý zverejníme na webovom 

sídle školy. Pri vstupe im bude vykonaný ranný filter. V prípade opakovaného namerania 

zvýšenej telesnej teploty min. 37,2 °C nebude môcť dieťa do školy nastúpiť.  

Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre svoje deti každý deň dve rúška a papierové jednorazové 

vreckovky. Používanie rúšok v interiéri školy je do 14. 09. pre žiakov 2. stupňa povinné, pre 

žiakov 1. stupňa odporúčané.  

Upozorňujeme rodičov na zápis žiakov do školského klubu detí. Činnosť školského klubu detí 

v tomto školskom roku začne dňa 3. septembra v čase od 6:00 do 7:45 hod. a od 11:35 do 16:00 

hod. Činnosť v rannom ŠKD bude z dôvodu personálnych možností zabezpečená v zmiešaných 

zberných skupinách, v popoludňajšom ŠKD sa stretnú deti z maximálne dvoch tried. 

Obedy v školskej jedálni sa 2. septembra budú vydávať len prihláseným žiakom v čase od 10:30 

do 12:30 hodiny. Upozorňujeme rodičov, že v jedálni nedokážeme zabezpečiť nepremiešavanie 

skupín žiakov z rôznych tried, príp. škôl. Preto prosíme rodičov o zváženie stravovania ich detí 

v školskej jedálni. 

Taktiež žiadame rodičov, aby sa porozprávali so svojimi deťmi o dodržiavaní hygienických 

opatrení a minimalizovali zhromažďovanie sa pred základnou školou. 

Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby 

pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých 

budeme zverejňovať všetky nové informácie. 

 


