
Hlásenie 24.03.2021 

Základná škola na ulici Janka Palu 2, oznamuje rodičom predškolákov, že zápis do 1. 

Ročníka bude prebiehať bez osobnej účasti dieťaťa v dňoch :6.apríla (utorok) od 

12.00 do 16.00 hod. a 7.apríla (streda) od 14.00 hod. do 17.00 hod. vo vestibule 

školy s dôrazom na dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických 

opatrení. Pred zápisom 

1. Vyplňte online elektronickú prihlášku (najneskôr do 05. 04. 2020), vytlačte si ju 

a podpíšte (obaja zákonní zástupcovia!). 

 2. Stiahnite a vytlačte si Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ (žiadosť 
nájdete na webovom sídle našej školy v pravej sekcii „Zápis do 1. ročníka“), vyplňte 

a podpíšte (obaja zákonní  zástupcovia!). 

 3. 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. 

 V deň zápisu sa jeden zo zákonných zástupcov dostaví do školy a prinesie 

so sebou : občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, potrebné dokumenty 

(vytlačená elektronická prihláška a žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka 

ZŠ), súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti (len ak je dieťa 

súdom zverené do výchovy jednému z rodičov), 

 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 a obľúbené zvieratko 

alebo hračka.   Pri zápise vám bude k dispozícii aj špeciálna pedagogička, s ktorou 

budete môcť prekonzultovať prípadné nejasnosti ohľadom školskej dochádzky vášho 

dieťaťa.  

Ak vám ani jeden termín zo závažných dôvodov nevyhovuje, dohodnite si náhradný 

termín na nižšie uvedenom čísle.0918 392 914 Mgr.Lenka Tršková 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že Kompostáreň na ulici Gorkého bude otvorená 

v sobotu 27. marca v čase od 10.00 do 12.00 hodiny. 

Nezabudnite dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia a riaďte sa pokynmi obsluhy. 
+ mestská knižnica oznamuje svojim čitateľom, že od 23.marca je sprístupnená čitateľom v dňoch 
pondelok až piatok v čase od 12:00 do 18.00 hod .Knihy je možné objednať tel. na čísl032/6598 386 

a elektronicky kniznica @ nemsova.sk. Knihy budú vydávané a preberané pri vstupe do knižnice. 


