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OZNÁMENÍ 

Obec Stráž nad Nisou ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Stráž nad Nisou příspěvková organizace 
oznamují, že 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

se bude konat  

ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 1300 do 1600 hod. v prostorách 1. stupně ZŠ. 

 

Zápis se bude týkat dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí, kterým byl v roce 2022 povolen odklad začátku 
povinné školní docházky. 

Aktuální informace; k zápisu budou zveřejněny na školních webových stránkách v průběhu února a na nástěnce v MŠ Stráž 
nad Nisou. 

Ředitelka ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, příspěvková organizace stanovuje se souhlasem zřizovatele následující kritéria, podle 
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. třídy ve školním roce 2023/2024. 

1. děti s místem trvalého pobytu ve Stráži nad Nisou 

2. děti bez trvalého pobytu ve Stráži nad Nisou, které mají prokazatelně doložitelné bydliště ve Stráži nad Nisou 

3. děti bez trvalého pobytu ve Stráži nad Nisou, které mají sourozence ve zdejší základní nebo mateřské škole 

V případě, že by počet žádostí o přijetí převyšoval celkovou kapacitu základní školy, bude se u žadatelů, kteří shodně 
naplňují jednotlivé kritérium, o přijetí rozhodovat losováním za přítomnosti zástupce zřizovatele základní školy a zástupce 
školské rady. Výsledek losování potvrdí svým podpisem do protokolu. U losování mohou být přítomni zákonní zástupci dětí, 
jichž se losování týká (budou o termínu losování informováni předem na webových stránkách základní školy). 

 

Den otevřených dveří ZŠ: 16. 3. 2023 
 
Informace můžete získat na tel. číslech +420 482 731 996, +420 482 731 428 a na webových stránkách 
školy www.skola-straz.cz. 
 

Za Obec Stráž nad Nisou 

 

____________________ 
Ing. Lukáš Beneš (starosta) 

Za ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou 

 

____________________ 
Mgr. Jindřiška Trčálková (ředitelka) 
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