
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 
 

Termín standartního zápisu  
v úterý     6. dubna 2021  - 13:00 hod - 17:00 hod.  
ve středu 7. dubna 2021  - 13:00 hod - 15:00 hod. 
S sebou 

- rodný list 
- kartičku zdravotní pojišťovny dítěte 
- platný osobní doklad zákonného zástupce (OP, u cizinců pas) 
- potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud ho má zákonný zástupce jinde 
- případné soudní rozhodnutí o svěření do péče 

 
- V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se telefonicky/mailem 

objednat na náhradní termín úterý 13. dubna 2021 ve 13:00 hod. 
- V případě, že uvažujete, nebo již máte vyřízen odklad povinné školní docházky, 

kontaktujte vedení školy na tel 325 551 220 nebo na mailu info@zsjaklysa.cz.  
- K zápisu se musí dostavit i děti po odkladu povinné školní docházky z loňského roku. 

V případě nemožnosti realizovat zápis standardním způsobem 
- Zákonní zástupci vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručí škole v            

termínu od úterý 6. 4. 2021 do pátku 9. 4. 2021 včetně.  
- O způsobech doručení a o realizaci zápisu do 1. ročníku základní školy budou zákonní              

zástupci včas informováni prostřednictvím webu základní školy.  

Podmínky přijetí 

1. Dítě narozené mezi 1.9.2014 a 31.8.2015 nebo po odkladu PŠD mezi 1.9.2013 a             
31.8.2014 

2. Trvalý pobyt dítěte v katastru města Lysá nad Labem včetně Litole, Dvorců a Byšiček. 
3. Trvalý pobyt dítěte v některé z tzv. spádových obcí, tedy v Jiřicích, Ostré, Staré Lysé a                

Stratově. 
4. V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze tehdy, pokud nebude naplněna kapacita            

prvních tříd školy žáky uvedenými podle bodu 1 a 2. 

Pokud bude převýšena kapacita počtu dětí tří prvních tříd, bude platit vyhláška č. 4/2011 o               
stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem, tedy na ZŠ J. A.              
Komenského děti z Lysé nad Labem (včetně Dvorců a Byšiček), jejichž příjmení začíná M - Ž a                 
všechny děti z obcí Ostrá, Stratov a Stará Lysá.  
 
Ani jedno z 18 dětí po odkladu PŠD na naší škole z jara 2020 nemá dle zákona nárok na                   
přednostní přijetí, zákonní zástupci musí všechny žádosti a dokumenty k zápisu vypsat znovu a              
děti budou přijímány dle výše uvedených podmínek. 
 

Akce školy pro veřejnost 

SETKÁNÍ  ŘEDITELŮ S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ (prezenčně na ZŠ J. A. Komenského) 
● 23. 3. (Út) - 16.30h 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VÝUCE (způsob bude včas upřesněn na webu školy) 
●   25. 3. (Čt) – 7.45 - 11.25h 

ŠŤASTNÝ START – prezenční adaptační program pro budoucí prvňáčky  
●  květen - červen  2021   (předběžně Út 4. 5., 18. 5., 1. 6., vždy od 16.00h, možná je 

varianta jediného setkání koncem června nebo srpna) 


