
MsR 6.4.2020 
+ Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová,                                
oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR je zrušený 
pôvodný zápis do prvého ročníka druhého, tretieho a šiesteho apríla 202 
 
zápis detí do 1. ročníka a zápis do prípravného ročníka pre školský rok 
2020/2021 sa uskutoční  v  priestoroch recepcie školy za dodržania všetkých 
hygienických nariadení   v dňoch 27. – 29. apríla 2020  
 
a to     27.4. a 28.4. 2020 ( pondelok, utorok ) od 13.00 hod. do 18.00 hod. 
 a 29. 4. 2020 ( streda) od 08.00 hod. do 12.30 hod. 
Zápis bude vykonaný bez osobnej účasti detí. 
Pred zápisom je potrebné: 

• Vyplniť online elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na webovej 
stránke školy, vytlačte si ju a podpíšte, obaja zákonní zástupcovia. 

• Vyplniť, vytlačiť a podpísať obidvomi zákonnými zástupcami -  Žiadosť 
zákonných zástupcov o prijatie do ZŠ. 

• V prípade žiadosti o odklad školskej dochádzky, vyplniť, vytlačiť 
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky a podpísať obidvomi 
zákonnými zástupcami. 

• Vytlačiť, vyplniť a podpísať obidvomi rodičmi Súhlas so spracovaním 
osobných údajov žiaka a Záväzné vyhlásenie rodičov. 

• Vytlačiť, vyplniť a podpísať obidvomi rodičmi Dotazník pre rodičov pri 
zápise do 1.ročníka. 

• Ak je dieťa zverené súdom do starostlivosti jedného z rodičov, všetky 
žiadosti podpisuje len tento rodič. Je potrebné priniesť súdne rozhodnutie. 

 
Na zápis je potrebné priniesť: 
• Občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. 
• Podpísané dokumenty – Prihláška, Žiadosť zákonných zástupcov 

o prijatie do ZŠ, alebo Žiadosť o odklad školskej dochádzky,  Súhlas so 
spracovaním osobných údajov, Záväzné vyhlásenie rodičov, Dotazník pre 
rodičov pri zápise do 1. ročníka. 

• V prípade absolvovania vyšetrení v Centre pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, alebo v Centre špeciálno-pedagogického 
poradenstva a prevencie priniesť kópie správ z vyšetrení. 

• Obrázok postavy, ktorý nakreslil Váš budúci prváčik alebo prváčka, na 
papieri formátu A4. 
 

Kontakt: PaedDr.Lubomír Král,PhD., skola.nemsova@nrb.sk, +421907171889 
 



+ 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 Vám bude predávať zajtra t.j. 7.4.2020 na tržnici pri mestskom 
múzeu v čase od 10.30 do 13.00 jablká rôznych odrôd a 100% jablkové šťavy.  
 


