Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2020 – 2021
Každoročně seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací a kritérii zápisu přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání.
Zápisové dění bude začínat v měsíci březnu/dubnu 2020, kdy všechny mateřské školy v Lysé nad
Labem organizují informační schůzky. Během nich budou zákonní zástupci informováni o škole, obdrží
potřebné formuláře, prohlédnou si prostory škol, budou moci vznést jakékoliv dotazy atd.
Schůzky proběhnou v jednotlivých školách vždy od 16,00 hodin v těchto termínech:

MŠ Pampeliška 30.3. 2020, MŠ Mašinka 31.3.2020,
MŠ Dráček 1.4.2020, MŠ Čtyřlístek 2.4.2020,
Cílem schůzek bude předat zákonným zástupcům dětí informace, proto v dalším textu uvedeme
především přehled závazných termínů, kritéria přijímání a postup zápisu (informace bude nadále
možné vyhledávat na webových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých mateřských škol).
Zápisový proces, tzv. správní řízení (Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit
do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí).
Rodičům dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, doporučujeme podat přihlášky
do více mateřských škol, na základě spádové vyhlášky města Lysá nad Labem:
https://mestolysa.cz/cz/samosprava/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni-mesta/ozv-c-4-2016-kterouse-vymezuje-skolsky-obvod-spadovych-materskych-skol
Podání žádostí:
Ve středu:
6. 5. 2020 od 13 do 18 hodin
Ve čtvrtek:
7. 5. 2020 od 7 do 12 hodin
Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L.
Nahlížení do správního spisu:
Ve středu:
13. 5. 2020 od 10 do 12 hodin.
Místo: ředitelny jednotlivých mateřských škol (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu
založeného na základě podané žádosti)
Předání rozhodnutí:
Ve čtvrtek:
21. 5. 2020 od 13 do 18 hodin
Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L.
(Rodiče předem zváží, pokud bude dítě přijato do více mateřských škol, kterou mateřskou školu
upřednostní. Následně se vzdají míst v mateřských školách, do kterých nebudou chtít nastoupit a to
nejlépe přímo v době vydávání rozhodnutí.)
Kritéria pro přijímání dětí jednotná pro všechny lyské MŠ
Město Lysá nad Labem vymezilo OZV č. 4/2016 s účinností 1. 1. 2017 školský obvod spádových
mateřských škol. Školský obvod tvoří celé území města Lysá nad Labem, včetně městských částí
Litol, Byšičky a Dvorce. Spádovými mateřskými školami jsou MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka,
MŠ Pampeliška.
Město Lysá nad Labem uzavřelo dohodu o stanovení spádové mateřské školy pro děti s trvalým
bydlištěm v obcích Jiřice a Stará Lysá plnící povinnou předškolní docházku. Spádovými mateřskými
školami jsou v Lysé nad Labem MŠ Pampeliška a MŠ Čtyřlístek. Na základě tohoto dokumentu
dochází k odchylce v 1. kritériu u MŠ Mašinka a MŠ Dráček.

Kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet míst uvolněných v MŠ
od školního roku 2020 – 2021.
1.
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přednostně
přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci, pro které je od počátku školního roku následujícím
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné, s dodržením výše
uvedených dokumentů o školských spádových obvodech mateřských škol. Pokud nelze z kapacitních
důvodů přijmout všechny děti splňující toto kritérium, informuje ředitelka zřizovatele, aby mohl
zřizovatel zajistit místa v jiné MŠ a odmítne ostatní žadatele z důvodů nedostatečné kapacity MŠ.
2.
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s
místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky od nejstaršího po nejmladší, zpravidla
tříleté.
3.
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s
trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté.
4.
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s
místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího
řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony
sebeobsluhy.
5.
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s
trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být
dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.
Postup jednotný pro všechny lyské MŠ
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem.
Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmínky o očkování dítěte (pouze
originál). Tato povinnost se vztahuje pouze na děti, které v daném školním roce neplní povinné
předškolní vzdělávání.
K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud nejsou
v evidenci obyvatel MěÚ Lysá nad Labem. V případě, že má dítě trvalý pobyt v Lysé nad Labem,
Jiřicích a Staré Lysé, nebude potřeba tento údaj dokládat, ředitelky budou pracovat s informacemi
poskytnutými z evidence obyvatel Lysé n/L, Jiřic a Staré Lysé.
Každá žádost o přijetí, kterou osobně podají zákonní zástupci dítěte k rukám ředitelky ve stanoveném
místě a termínu, bude ředitelkou posouzena dle kritérií a následně zpracována do pořadníku. O všech
žádostech ředitelka písemně rozhodne.
Zveřejnění výsledků přijímání se uskuteční ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 13 do 18 hodin (Hasičská
zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L.) a od téhož dne i v jednotlivých mateřských
školách (způsobem obvyklým).
Ředitelky mateřských škol v Lysé nad Labem

