
 
 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou,  
příspěvková organizace, Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 

Telefon ředitelna: 482 731 428, Datová schránka ID: 5svmqz8 
 
 
 
 

Praktické informace pro rodiče budoucích prvňáčků 

 

Vážení rodiče a děti, 
 

Dovolte, abychom Vás seznámili s některými praktickými informacemi, které Vás mohou 

před zápisem do 1. třídy zajímat. Můžete se na nás s důvěrou obrátit, telefonní a e-mailové 

kontakty jsou uvedeny na závěr tohoto dokumentu. Budeme se na Vás u zápisu těšit. 
 

Mgr. Jindřiška Trčálková 
       ředitelka školy 

 

Čím se může naše škola pochlubit? 

 

- Moderně vybaveným prostředím,  
- ochotným pedagogickým sborem,  
- otevřeností novým přístupům a metodám,  
- skvělou péčí ve školní družině,  
- nabídkou volnočasových aktivit pro žáky,  
- školní jídelnou se zdravými trendy stravování,  
- účastí v mezinárodních projektech. 

 

Termín zápisu 

 

23. 4. 2020 od 14,00 do 17,00 hodin na1.stupni ZŠ 

 

Věková skupina 

 

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014 a děti s odkladem 
povinné školní docházky z loňského roku. 
 

S sebou si vezměte 

 

Občanský průkaz zákonných zástupců a rodný list zapisovaného dítěte. V případě cizinců je 
potřeba předložit cestovní pas a povolení k pobytu. 
 
 

Odklad povinné školní docházky 

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (od 1. 4. do 30. 4.) podle § 36 
odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je 
žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a 
odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit 
nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 



Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, stačí podat škole žádost o odklad 
povinné školní docházky. Zákonní zástupci musí doložit tyto podklady: 
 

- písemnou žádost zákonného zástupce dítěte (sepíše se z pravidla u zápisu)  
- písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)  
- písemné doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Celkem tedy 2 odborná doporučení a žádost zákonného zástupce. 

 

Pokud bude rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky, je doporučeno zákonnému 

zástupci dítěte vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku 

mateřské školy. Zároveň Vás tímto informujeme o povinnosti předškolního vzdělávání 

dítěte a možných způsobech jejího plnění. 
 

Průběh zápisu 

 

Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části, formální a motivační část. 
 

Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. 
 

Motivační část zápisu neslouží k posuzování školní zralosti a školní připravenosti dítěte. 
 

Zákonný zástupce dítěte je přítomen u všech součástí zápisu. 

 

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné 
prostředí, kterého se není třeba obávat. Při motivační části zápisu dochází k orientačnímu 
posouzení jeho školní připravenosti. 

 

Využívány jsou neformální aktivity jako rozhovor, hra či připravené cílené aktivity zaměřené 
na zhodnocení určitých dovedností dítěte. 

 

Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech 
stanovených Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí 
schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit. 
Navíc zohledňuje rozdílné schopnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 
nadaných. 

 

Telefony a kontakty 

 

Poštovní adresa: Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou 
Majerova 138,  
463 03 Stráž nad Nisou 

 
Telefony:  
724 260 162 zástupkyně ředitelky – Mgr. Jaroslava Bošková 
488 881 002 školní jídelna 
739 082 353 školní družina 

 
E-mailová adresa školy:  zs.straznnis@volny.cz 
Webové stránky školy:   www.skola-straz.cz 
 
Na stránkách školy naleznete Zásady zpracování osobních údajů  a informace k pořizování 
audio-video záznamů a další důležité informace . 
 

mailto:zs.straznnis@volny.cz
http://www.skola-straz.cz/


Organizace zápisu (podrobné informace) 

 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 
2, kterými jsou:  

 jméno a příjmení zákonného zástupce
 jméno a příjmení dítěte
 datum narození dítěte
 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)

 

Škola poskytne zákonným zástupcům dítěte informace: 

 

 o vyučovacím jazyku, kterým je jazyk český nebo jazyk národnostní menšiny, 
případně informaci o výuce předmětů v cizím jazyce, pokud má škola udělen souhlas 
vyučovat některý předmět v cizím jazyce formou rozhodnutí MŠMT


 o možnosti udělení odkladu školní docházky (v obecné rovině, bez vazby na 

orientačně zjištěnou úroveň školní připravenosti, zejm. o formě podání žádosti o 
odklad školní docházky, o průběhu tohoto řízení a o nutnosti doložit do stanoveného 
termínu souhlasná stanoviska školského poradenského zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa)


 o možnosti vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do mateřské školy, 

případně do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto 
vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky)


 o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikace se zákonnými 

zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy u dětí pocházejících z jazykově 
odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

 

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo 
nadaného a mimořádně nadaného žáka poskytne škola zákonným zástupcům informace o 
systému společného vzdělávání: 
 

 o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,


 o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání 
podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, 
poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),


 o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně 

školním poradenským pracovištěm,
 o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

 o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.
 


