
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví 
školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Petrová Jitka (školství - státní správa)

Důvodová zpráva:
Současný stav:
Na základě novely školského zákona vznikla obcím povinnost od 1. ledna 2017 vymezovat obecně závaznou vyhláškou 
školské obvody u mateřských škol. Na základě této povinnosti Zastupitelstvo města Lysá nad Labem na svém zasedání 
dne 14. 12. 2016 usnesením č. 585 vydalo OZV města Lysá nad Labem č. 4/2016, kterou se vymezuje školský obvod 
spádových mateřských škol v Lysé nad Labem. Všechny čtyři mateřské školy zřizované městem Lysá nad Labem mají 
jeden školský obvod. Ten tvoří celé území města Lysá nad Labem včetně městských částí Litole, Byšiček a Dvorců.

Komentář:
Pokud jde o stanovení jednoho obvodu pro více mateřských škol, shodují se odborníci z MŠMT ČR a MV ČR, že tento 
systém, ačkoli je přípustný, není vhodný a popírá původní smysl některých ustanovení školského zákona. Pokud obec 
vytvoří „víceškolkové“ spádové obvody, může tím uvést jak ředitele škol, tak zákonné zástupce dětí do organizační a 
právní nejistoty (např. pokud se většina dětí majících právo na přijetí přihlásí pouze do jedné z mnoha spádových škol 
a její kapacita na přijetí všech těchto dětí nepostačuje). V praxi se ale často stává, že rodiče přihlásí „pro jistotu“ své 
dítě do více spádových škol. Fakticky pak má dítě nárok na přijetí ve všech mateřských školách.

Návrh:
Na základě žádostí ředitelek MŠ v Lysé nad Labem, vzhledem k výše uvedenému a s ohledem k předpokládanému 
navýšení kapacity MŠ Dráček v Lysé nad Labem – Litoli o 50 dětí od 1. 9. 2022 předkládáme RM a ZM návrh obecně 
závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem 
Lysá nad Labem (viz příloha). Doporučujeme zřídit tři školské obvody: 1) školský obvod Mateřské školy Čtyřlístek Lysá 
nad Labem, Brandlova 1590, 2) školský obvod Mateřské školy Dráček Lysá nad Labem – Litol, Mírová 430 a 3) školský 
obvod Mateřské školy Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 a Mateřské školy Pampeliška Lysá nad Labem, 
Sídliště 1464. Stanovení tří školských obvodů pro mateřské školy bude lépe než současný stav naplňovat smysl zákona, 
ředitelům zabezpečí předvídatelnost počtu dětí, které mají právní nárok na přijetí a zjednoduší organizaci zápisu do 
MŠ. Dítěti zákon přiznává nárok na přijetí do spádové školy určené podle trvalého pobytu. Zákonný zástupce dítěte 
může požádat o přijetí v kterékoli mateřské škole, pokud bude mít volnou kapacitu, může dítě přijmout.
Návrh obecně závazné vyhlášky byl projednán a odsouhlasen ředitelkami mateřských škol a zkontrolován Ministerstvem 
vnitra ČR. Počet a názvy ulic uvedených v navrhované vyhlášce odpovídají údajům uvedeným v Registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol 
zřízených městem Lysá nad Labem.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Rada města dne 17. 1. 2022 usnesením č. 36
předkládá
Zastupitelstvu města návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č. 1/2022, kterou se stanoví 
školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem na nejbližší zasedání.



Zastupitelstvo města dne 14. 12. 2016 usnesením č. 585
s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2016, kterou se vymezuje školský obvod spádových mateřských 
škol.


