
 

Obec Stráž nad Nisou 

Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou, příspěvková organizace 

  

 Ve Stráži nad Nisou 8. 1. 2020 

 

O Z N Á M E N Í 
Obec Stráž nad Nisou ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou, 

 Stráž nad Nisou, příspěvková organizace, vyhlašují termín podání 

 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 

 

na čtvrtek 14. 5. 2020 

v době od 13.00 hodin do 17.00 hodin 

v kanceláři mateřské školy 

 
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Stráž nad Nisou, příspěvková organizace, stanovuje se souhlasem 

zřizovatele následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí, které dosáhnou 

k 31. 8. 2020 věku tří let. 

 

Kritéria pro přijetí do MŠ: 

1. předškolní děti s trvalým pobytem nebo prokazatelným bydlištěm ve Stráži nad Nisou    

(tj. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dále děti 

s odkladem povinné školní docházky) 

Pro děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let, je předškolní vzdělávání od 

počátku školního roku 2020/2021 do zahájení povinné školní docházky povinné. 

2. děti s trvalým pobytem nebo prokazatelným bydlištěm ve Stráži nad Nisou, které 

dosáhnou k 31. 8. 2020 věk 4 roky 

3. děti s trvalým pobytem nebo prokazatelným bydlištěm ve Stráži nad Nisou, které 

dosáhnou k 31. 8. 2020 věk 3 roky 

 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených výše. Při přijímání 

dětí rozhoduje věk dítěte od nejstaršího po nejmladší. 

Spádovou mateřskou školou pro děti s trvalým pobytem ve Stráži nad Nisou je Mateřská 

škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou. 

 

Informace o zápisu a hodnocení kritérií můžete získat na tel. číslech +420 482 731 996, 

+420 482 731 428 a na webových stránkách školy www.skola-straz.cz. 

 

Den otevřených dveří MŠ: 18. 3. 2020 od 14:00 do 16:00 hodin 

 můžete se informovat o provozu, výchovně vzdělávacím programu, mimoškolních 

aktivitách 

 můžete si vyzvednout tiskopis „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní 

rok 2020/2021“ (ke stažení na www.skola-straz.cz) 

 

Za OÚ Stráž nad Nisou                 Za ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou-

________________________________________________________________________ 

   Daniela Kysilková      Mgr. Jindřiška Trčálková 
      starostka obce                  ředitelka školy                    

http://www.skola-straz.cz/

