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Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou první jarní den a velikonoční svátky. Dny se prodlužují, příroda se probouzí, ale
zima nás letos nechce opustit.
Co se nám v posledních dnech společně podařilo?
Jarní úklid v obci.
Za vysbírání odpadků a různých „pokladů“ povalujících se v zákoutích naší obce a jejím
blízkém okolí děkuji všem, kteří se akce „Ukliďme Česko, ukliďme Ostrou“ aktivně
zúčastnili.
(jk)

Jarní naděje
Jaro zpět vrátí, co zima vzala
na zemi září fialka malá
sněženky, krokusy hlásí se ke slovu
období zrození přišlo, zde je znovu
Děkujem přírodě, matce nás všech
že můžem pod nohama cítit mech
jak voní barvy rostlin smíme znát
za to jí chceme velké díky vzdát
Březen i duben, květen to vědí,
že sojka na větvi, jež krásná sedí
vítá jarní svěžest, neúnavnou sílu
z dálky vidí jednu nebojácnou vílu
na louce, tam v čerstvé rose
tu letí drozd k dívce bosé
ptá se hned, zda její tanec
ohlašuje jistý konec
nesvobodě v ptačím letu
jemu i celému světu
Dostane odpověď od ní,
že snad bylo až mnoho dní

co tančit měla zakázáno
později večer, brzy ráno
Když chtěla zpívat – nesměla
slova touhy její nesmělá
pomohla víle té nesehnout se
tak moc ráda brouzdá po své louce
znovu chce tančit, veselá být
své nejmilejší vůkol jen mít

a dělej pouze, co radost ti činí
nedovol, aby zas rozhodli jiní
utíkej daleko, užij si nádech
svěží, jako bys měl křídla na zádech
s jarem život opět vkročí
pryč se šátkem strachu z očí
Vrátí-li se zpátky všechna lidská radost,
spravedlnosti je učiněno zadost!

nebojí se již zlého pána lesa
ten, který děsil, teď v bažinách klesá
Kristýna Wernerová
Po období temných dní
projdi travou, květy v ní
řeknou ti, jak chyběly ti
když jsi polapen byl v síti
Slunce paprskem ti poví,
to, co málokdo vysloví
můžeš svým lékařem stát se
- nepřestaň milovat, smát se

OÚ Ostrá - úřední hodiny
pondělí
8:00 - 11:00
13:00 – 17:00
středa
8:00 - 11:00
13:00 – 17:00
po telefonické domluvě je možné neodkladnou záležitost vyřídit i v neúřední den

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 23. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZO OSTRÁ DNE 16.3. 2021
ZO schválilo
•

Výjimku z nejvyššího počtu dětí 24 v MŠ Ostrá pro školní rok 2021/2022 do počtu 28 dětí

•

Kriteria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ostrá pro školní rok 2021/2022 dle
předložené žádosti č.j. 207/2021/2 ze dne 9.3. 2021

•

Nákup nového počítače (bez monitoru) včetně softwarového vybavení do kanceláře ředitelky a
to do max. částky 15.000 Kč včetně DPH

•

Pronájem části obecního pozemku p.č. 364/1 v k.ú. Ostrá na dva roky na pastvu za částku 500,Kč/rok

•

Smlouvu pro umístění Z-BOXU a pro spolupráci při jeho provozování mezi Zásilkovnou s.r.o.,
IČO: 28408306, Praha 9 a Obcí Ostrá

•

Smlouvu o umístění a provozování kontejneru mezi Helptex z.s., Za Zámečkem 746/5A, Praha
5, 158 00, IČO: 02815991 a Obcí Ostrá

•

Vyhlášení záměru na pronájem části (120 m2) obecního pozemku p.č. 488 v k.ú. Ostrá

ZO vzalo na vědomí
•

Informace k realizované akci - Tlaková kanalizace Šnepov

•

Informace k akci: Výsadba stromků - Děti svému okolí 2021

•

Revize smluv o nájmu obecních pozemků – kritéria

•

Plánovanou opravu výtluků na místní komunikaci od místního hostince ke ČD zastávce a
směrem k VT a jezeru.

•

Informace k akci: Rekonstrukce OÚ Ostrá – podána žádost o dotaci

•

Informace k připravované PD – Chodník podél silnice II-331 v Ostré, II. Etapa”
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA – 27.4. 2021 na OÚ Ostrá v 19:00 h.

ČERNÉ SKLÁDKY V OBCI
Je pro mě – a zdaleka nejen pro mě – naprosto nepochopitelné, že přesto, že máte ZDARMA k dispozici
2x ročně (vždy min 7 sobot mezi 9-11h) velkokapacitní kontejner a stanoviště s kontejnery na tříděný
odpad, které jsou pravidelně vyváženy, jsou mezi námi stále jedinci, kteří odkládají tašky, krabice či

pytle s odpadky, kam je napadne.
Velmi nás zaráží hromadění odpadků u kontejnerů = zakládání černé skládky.
Upozorňuji: Za založení černé skládky hrozí prokázanému viníkovi až padesátitisícová
pokuta.

?????
autorka fotografií: Mgr. Jana Kaucká

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER V AREÁLU ČOV
obsluha bude přítomna v sobotu 10.4. + 17.4. 2021, 9:00 - 11:00

NOVĚ V AREÁLU ČOV - MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU
elektrozařízení a baterií
10.4. + 17.4. 2021, 9:00 - 11:00 , dále po domluvě na tel. 325 551 304

PŘÍPRAVY OSLAV 520. VÝROČÍ PRVNÍ ZMÍNKY O OSTRÉ
(1503-2023)
Přivítáme jakékoli staré fotografie či informace z historie obce, které ještě nebyly
publikovány. Předem děkujeme za pomoc.
Jaké by mohlo být logo těchto oslav? Nápady posílejte na starosta@ostra.cz
První nápady již od jedné občanky z Ostré máme. Pokusíte se poslat svůj návrh na logo i
Vy??

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V OBCI
V době uzavření hřišť byla v Ostré i ve Šnepově provedena předsezónní kontrola obou hřišť a v brzké
době (záleží na počasí) bude proveden nátěr.
Na hřiště do Ostré bude přidáno 6 fitness strojů s osmi pozicemi na procvičení celého těla.
Do Šnepova 2 fitness stroje. Fitness stroje budou vhodné pro dospělé i děti.

Tématická stezka v katastru obce Ostrá - po stopách Velikonoc
Cílem stezky bylo seznámit se se zvyky a tradicemi Velikonoc a hravou formou splnit hádanky a také
vyjít s celou rodinou ven do probouzející se přírody.

Připraveno bylo14 stanovišť. První stanoviště se nacházelo u kapličky v Ostré. Dále vedla stezka kolem
jezera, slepého ramene Labe, dále osadou Felinky okolo tůně Doubka a zpět k lesíku a k úřadu v Ostré.
Pro účastníky cesty byly na OÚ připraveny diplomy.
O úspěchu akce hovoří počet účastníků- bezmála 100 !!

VÝSADBA STROMŮ – DĚTI SVÉMU OKOLÍ 2021
Stejně jako v loňském roce se obec Ostrá zúčastní sázení stromků v rámci projektu „Děti svému okolí“.
Ve Šnepově budeme pokračovat směrem ke „šnepovskému“ mostku a nově osázíme část úseku z Ostré
po pravé straně směr Šnepov. Jako v předchozích ročnících zajistí sazenice (i dovezou) zástupci MAS
Dolní Pojizeří z. ú.. Obec Ostrá vytipovala pozemky p.č.1197/1 a p.č.1196 v k.ú. Ostrá, vlastnické právo
Středočeský kraj, hospodaření KSUS. Souhlas KSUS je již vyřízen a obec zajistí dobrovolníky na
výsadbu, následně péči o stromy.

p.č. 1197/1

p.č. 1196

Informace z MATEŘSKÉ ŠKOLY Ostrá
Březnové události v naší mateřské škole
Letošní březen byl v naší školce tak trochu neobvyklý. Z rozhodnutí Vlády ČR bylo nařízeno
uzavření i všech mateřských škol. A tak se naše setkávání musela přesunout do virtuálního
počítačového prostoru. Předškoláci měli online setkávání každé pondělí od 10:00 hod.. S paní
učitelkou Karolínou společně před monitory cvičili, zpívali, učili se básničky a vyráběli nějaká
ta výtvarná díla
Aby ale neztratily i mladší děti společnou nit a abychom se alespoň na chvíli společně viděli,
bylo online setkávání nabídnuto i jim, a to každou středu také od 10.00 hod. Rodiče souhlasili,
děti se těšily a tak se s paní učitelkou rády v domluvený čas setkaly.
A protože je březen měsícem knihy, zavedli jsme společné poobědové čtení na dálku. Každý
den přesně v půl jedné jsme se viděli na obrazovkách, děti si ve svém pokojíku našly místo, kde
jim bylo dobře a mohly tak nerušeně poslouchat čtené pohádky. Některé pohádky vybraly paní
učitelky, jiné se četly na přání dětí. To se nám to pěkně odpočívalo.
Už se ale těšíme, až se zase uvidíme ve školce tak, jak jsme společně zvyklí a budeme trávit
náš čas společným hraním a řáděním!!!! Snad to bude brzy!!!
Jak tak čas plynul, přiblížily se Velikonoce. Velikonoční zajíček nezahálel ani v naší školce a
pro děti a jejich rodiče si připravil na Velký pátek cestu za pokladem. Podle legendy se totiž
právě na Velký pátek otevírají skály, aby lidem poctivým a hodným vydaly něco málo
z bohatství svého.
Na Škaredou středu poslal zajíček dětem i rodičům následující instrukce:

Vážení rodiče, moje milé děti,
na Velký pátek (2. 4. 2021) jsem si pro Vás připravil od 10:00 do 18:00 hod
zábavnou cestu za pokladem.
Posílám Vám následující pokyny:
- než se na mou stezku vydáte, zhlédněte přiloženou pohádku. Uslyšíte tam
tajné zaříkávadlo, které si dobře zapamatujte. Budete ho potřebovat.
https://www.facebook.com/watch/?v=2122802767733622
- na vstupní brance u MŠ si v pátek vyzvedněte mapu, která Vás povede.
Přiložil jsem i nějaké to mé psaní
- začátek trasy s úkoly je za lávkou u chat směr Mydlovar (vede tam i naučná
stezka).
- konec je u zříceniny hradu Mydlovar, kde na Vás bude čekat můj ukrytý poklad.
Tady budete potřebovat právě to zaklínadlo!!!!
Tak hezkou cestu a zábavu.
Váš Velikonoční zajíček
A pak už jen zbývalo počkat na ten pravý velký den a vyrazit. První zastavení bylo u branky
naší školky. Velikonoční zajíček tu připravil své psaní a přiložil i slíbené mapky.
V dopise stálo:
Moji milí hledači ukrytých velikonočních pokladů,
vítám Vás na mé tajuplné cestě, kterou jsem pro Vás připravil a která začíná za
lávkou u slepého ramene řeky Labe.
Že nevíte, kde to je? Přiložená mapka Vás povede, nebojte se
V průběhu společné procházky budete plnit celkem 14 úkolů, které Vás zavedou až
k hoře s pokladem. Ta se vám otevře pouze tehdy, nejdete-li ten správný klíč a
vyslovíte tajné zaříkávadlo. Proto doufám, že jste pečlivě sledovali pohádku,
kterou jsem Vám předem poslal, a zapamatovali si použité zaklínadlo pro
otevření hory s pokladem.
Aby Vám cesta lépe ubíhala a dozvěděli jste se také něco málo klepů,
napsal jsem Vám pár legend, které se o Mydlovaru povídají.
Tak šťastnou cestu a mějte se pěkně.
Váš Velikonoční zajíček
Cestou okolo Labe směr na Mydlovar čekalo na děti a jejich rodiče celkem 14 úkolů. Například
si společně zazpívat písničku; určit na naučné tabuli, co do přírody nepatří; šikovné prstíčky
zvládly dvě bludiště; vyjmenovat znaky jara; udělat poskoky na pravé a levé noze…a spousta

dalších úkolů, které účastníky cesty za pokladem dovedly až pod hrad jménem Mydlovar. Tam
už na ně čekal poslední úkol – najít tři klíče na různě barevných šňůrkách. Ale pozor! Jen jeden
byl pravý a otevřel truhlu s pokladem! Pak už zbývalo použít zaklínadlo z pohádky, kterou
zajíček předem poslal, zasunout do zámku ten správný klíč…a….Hora svůj poklad opravdu
vydala. To bylo radosti!!!!
Aby cesta lépe ubíhala a naši velcí i malí hledači pokladů se něco málo dozvěděli, připojil
Velikonoční zajíček i trochu těch klepů, co se po staletí povídají. Tak třeba, věděli jste, že:
Poklad na Mydlovaru
V lese v okolí hradu se v zemi čas od času objevovaly hluboké otvory. Nikdo z kolemjdoucích
neměl tušení, kam až vedou. Nedaleko takového otvoru jednou pásli chlapci z nedaleké vsi
dobytek. Při hře hodili jednomu z nich do díry čepici. Chlapec pro ni mnoho naříkal. Hoši proto
svázali provazy, kterými měli přivázaný dobytek a chlapce po něm spustili do tajuplného, tmavého
a hlubokého otvoru. Jaké bylo jejich překvapení, když ho vytáhli zpátky na zemský povrch?
Kamarád vytažený z podzemí držel v náručí svou čepici a ta byla plná zlat'áků. Jiný chlapec, když
to uviděl, hodil schválně svoji čepici do otvoru v zemi zejícího a hned se spustil do podzemí.
Dlouho chlapci čekali, až jim dá jejich kamarád z podzemí znamení, aby ho vytáhli. Nakonec se
cuknutí za provaz jako povelu k vytažení dočkali. Chlapci napjali všechny své síly a když se dostal
konec provazu ven, hocha tam nebylo. Uplynuly dny, měsíce i roky, ale chlapce již nikdy nikdo
nespatřil, ani o něm nebylo slyšet.
Jiná pověst hovoří, že poklady ve sklepeních Mydlovaru střeží skřítek a velký černý pes. Poklad si
může vyzvednout pouze spravedlivý člověk a to na ,,Velký pátek”.

....a takto ten poklad vypadal!!!!

A nyní již víte, proč zrovna naše cesta vedla na Velký pátek k Mydlovaru.

Děti a zaměstnanci MŠ

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ostrá, okres
Nymburk pro školní rok 2021/2022
Č. j. 3/2021- J/F ze dne 8. 3. 2021 Spis. znak: 2.2 Skartační znak : S 5
Ředitelka Mateřské školy Ostrá, okres Nymburk stanovuje na základě ustanovení § 165 odst. 2
písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, následující kritéria, podle kterých
bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce
2021/ 2022.
Tato kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
podaných zákonnými zástupci dětí ve stanoveném termínu překročí v daném roce stanovenou
kapacitu volných míst v Mateřské škole Ostrá, okres Nymburk, Ostrá 109, 289 22 Lysá nad
Labem.
Kritéria přijímání dětí pro školní rok 2021/2022
Kapacita mateřské školy – 28 dětí
K předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022 může být přijato 8 dětí.
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s trvalým bydlištěm v obci Ostrá,
okres Nymburk, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let. Pro tyto děti, dle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), je předškolní vzdělávání povinné.
2. K předškolnímu vzdělávání se do naplnění kapacity volných míst pro školní rok 2021/2022
přijímají děti s trvalým bydlištěm v Ostré, okres Nymburk, v pořadí podle data narození od
nejstaršího po nejmladší.
3. K předškolnímu vzdělávání se do naplnění kapacity volných míst přijímají děti s jiným
trvalým bydlištěm než v Ostré, okres Nymburk, v pořadí podle data narození od nejstaršího po
nejmladší.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka brát
v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá podle § 34, §34a, §34b a
§35 školského zákona a podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a podle dalších platných právních
předpisů.
Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě.

Všechny žádosti o přijetí, které podají zákonní zástupci dětí ve stanoveném termínu, budou
ředitelkou posouzeny dle kritérií a zpracovány do pořadníku. O přijetí dítěte bude v souladu s §
67 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, jež bude
součástí spisu dítěte. Přijatým dětem nebude písemné rozhodnutí zasláno, zákonní zástupci si
jej mohou vyžádat a následně vyzvednout v ředitelně MŠ. Seznamy přijatých dětí budou dle
školského zákona zveřejněny pod přiděleným registračním číslem na vývěsce u Obecního
úřadu Ostrá a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
bude zákonným zástupcům zasláno v písemné podobě.
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 mohou zákonní zástupci
doručit následujícím způsobem:
• do

datové schránky MŠ: wh3vgv

• e-mailem
• poštou

s elektronickým podpisem zákonného zástupce

(rozhodující je datum podání na poštu)

• osobním podáním do

poštovní schránky na vstupní brance MŠ

Ředitelka MŠ rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde:
a) o dítě dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základní, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění), jehož přijetí nedoporučilo
školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost.
b) o dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nemá doklad, že je proti
nákaze imunní nebo nemá doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
podle §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je
předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 ze zákona povinné.

Časté otázky zákonných zástupců a odpovědi na ně
Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo rozhoduje o přijetí, kdo
stanovuje kritéria, má dítě právo na předškolní vzdělávání?
K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitel mateřské školy, který také stanoví kritéria pro
přijetí.
Ze zákona musí vzít přednostně děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona – od tří let vždy
s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy.
Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let.

Děti mladší tří let však nemají na přijetí právní nárok.
K zápisu se může zákonný zástupce dostavit i s dítětem mladším tří let, které je schopné
účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání (RVP PV). Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy a
vytvoření odpovídajících podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let.
Kritéria se zveřejní předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Je možné podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy mimo termín a dobu stanovenou
ředitelem školy dle § 34 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů?
Resp. zda nevyužití tohoto termínu může být důvodem k zamítnutí žádosti o přijetí dítěte
do mateřské školy.
Pro podání žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví
ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu v období od 2. do
16. května a zveřejní způsobem v místě obvyklým.
Pokud podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, může být dítě přijato v případě, že má škola
volnou kapacitu.
Podle ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona může být dítě přijato k předškolnímu
vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že
má mateřská škola volné místo (ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona). Na uvolněná místa
se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.
Kdo má nárok na přednostní přijetí do mateřské školy?
Při zápisu v květnu jsou přednostně přijímány děti tříleté a starší od následujícího školního
roku. V případě, že má mateřská škola volná místa, může přijímat děti až do kapacity
stanovené v rejstříku škol a školských zařízení (v souladu se stanovenými kritérii), tzn., že je
možné přijmout děti od dvou let věku, pokud pro ně škola vytvoří potřebné podmínky.
Mají mateřské školy určené spádové obvody? Která mateřská škola má povinnost
přijmout dítě?
Pro mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí stanovují obce spádové obvody
podobně, jako je tomu u základních škol. Obec musí zajistit místa v mateřské škole pro děti
uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona (v případě dovršení tří let do začátku školního roku) s
místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu. Požádat o přijetí
může zákonný zástupce dítěte v kterékoli mateřské škole, pokud bude mít volnou kapacitu,
může dítě přijmout, i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné obci.
Musí být dítě při vstupu do mateřské školy očkováno?
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.
U dětí mladších pěti let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Povinnost prokázat povinné očkování před vstupem do mateřské školy ukládá zákonným
zástupcům dítěte zákon o ochraně veřejného zdraví, který spadá pod Ministerstvo
zdravotnictví.
Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli školy zákonný
zástupce dítěte. Prokázat povinné očkování dítěte lze doložením potvrzení praktického lékaře
pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte k dispozici.
Je předškolní vzdělávání před zahájením povinné školní docházky povinné?
Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let - dle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Jak se budou řešit případy, kdy děti k zápisu nepřišly?
Pokud nemá rodič dítě v povinném předškolním vzdělávání, tedy pokud je dítě mladší pěti let,
nemusí zákonný zástupce přihlášku k předškolnímu vzdělávání podávat. Nástup dítěte do
mateřské školy může posunout o další rok. Záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.
Toto ale neplatí v případě, kdy je předškolní vzdělávání pro dítě povinné podle Zákona
561/2004 Sb., § 34a odst. 1 a odst.2)
Nepřihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (dítě, které do 31. srpna 2021 dosáhne
pěti let) školský zákon neumožňuje. Pokud rodič tuto svou zákonnou povinnost nesplnil,
dopustil se přestupku (§ 182a školského zákona).
Dalším důvodem k nepřihlášení dětí je, že pobývají v cizině, kde se na ně povinné předškolní
vzdělávání nevztahuje a také nemají oznamovací povinnost vůči spádové mateřské škole.
MŠMT doporučuje rodičům dětí, které pobývají v cizině, aby tuto skutečnost spádové
mateřské škole oznámili, pokud mají na území ČR trvalý pobyt.
Jaké jsou další možnosti, pokud zákonní zástupci dítěte v povinném předškolním
vzdělávání nechtějí nechat své děti chodit do mateřské školy?
V případě, že bývá dítě často nemocné, rodina má jiné důvody pro to, aby dítě nedocházelo do
kolektivu vrstevníků nebo do spádové mateřské školy docházet nechtějí, mohou rodiče zvolit
formu individuálního vzdělávání (Zákon 561/2004 Sb., § 34a, odst. 5)
Lze volit z variant povinného předškolního vzdělávání podle Zákona 561/2004 Sb. § 34a, odst.
5 a odst. 6:
Odst. 5:
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do

mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy
speciální podle § 47 a 48a,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky dle § 38a.
odst. 6:
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle
odstavce 5, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je
povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost
předškolního vzdělávání dítěte.
Náležitosti oznámení upravuje § 34b Zákona 561/2004 Sb.:
(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v
odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně
vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení
učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit
povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o
individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k
předškolnímu vzdělávání.
(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat a) jméno,
popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince
místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
Ve kterém roce má dítě nárok na bezplatné předškolní vzdělávání?
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti
poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní
docházky. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy
speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje
rovněž bezúplatně. O snížení nebo prominutí úplaty dětí uvedených v § 16 odst. 9 rozhoduje
ředitel školy nebo školského zařízení.
Jak se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole?
Přijetí těchto dětí je podmíněno dodáním doporučení školského poradenského zařízení. Ředitel
mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí dítěte uvedeného v
§ 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými
vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami
chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě písemného
doporučení školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Upřesnění průběhu zápisu pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče,
v souvislosti s pandemií COVID-19 přistupujeme po projednání se zřizovatelem MŠ
Ostrá k úpravě organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti rodičů a dětí ve škole.
Prosíme rodiče, aby si na webových stránkách vytiskli https://www.msostra.cz/pro
rodice/zapis-do-ms-2/ a následně vyplnili a podepsali níže uvedené dokumenty:
• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Součástí žádosti musí být vyjádření
pediatra, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a je proti nákaze
imunní. Na způsobu potvrzení o očkování se domluvte v současné situaci s Vaším
pediatrem.
Pokud mají rodiče posudky odborných lékařů týkající se zdravotního stavu dítěte či
případná doporučení školských poradenských zařízení, která by zohledňovala speciální
vzdělávací potřeby dítěte, zašlou rodiče i tyto dokumenty, které pak budou tvořit
součást spisu vedeného v rámci správního řízení.
• Prohlášení o vzájemné shodě zákonných zástupců při zastupování dítěte ve správním
řízení
• Dotazník (není povinný)
Pro ty rodiče, kteří nemají možnost dokumenty vytisknout doma, budou žádosti v papírové
podobě připravené u ředitelky MŠ, u které si je budete moci vyzvednout po předchozí
telefonické domluvě (732 476 125).
Výše uvedené dokumenty – Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Prohlášení o vzájemné
shodě a Dotazník (není povinný) - je možné doručit mateřské škole v termínu:
od 3. května 2020 do 14. května 2021
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 mohou zákonní zástupci
doručit následujícím způsobem:
• do datové schránky MŠ: ID datové schránky: wh3vgv
• e-mailem na zapis2021@email.cz , s elektronickým podpisem zákonného zástupce
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu MŠ Ostrá, Ostrá 109, 289 22 Lysá
nad Labem
• vhozením obálky do uzamykatelné poštovní schránky umístěné na vstupní bráně do
zahrady mateřské školy
• podat osobně – lze jen ve výjimečných případech a pouze po telefonické domluvě s
ředitelkou MŠ, tel. 732 476 125

Po obdržení žádosti mateřskou školou bude zákonným zástupcům dítěte elektronickou formou
zasláno:
• potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem žádosti
• informace o možnosti nahlédnutí do spisu v souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy dne 31. 5. 2021.
Ve zveřejněném seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou vedeny pod přidělenými
registračními čísly. Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno,
rodiče ale mohou požádat o jeho vydání. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.
Termín možnosti podání odvolání proti rozhodnutí je do 18. 6. 2021.

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ INFORMUJE
HISTORIE FOTBALU V OSTRÉ III.
DALŠÍ ZMĚNY AREÁLU V HÁKOVĚ
K další významné proměně kabin došlo na přelomu 80. a 90.let přístavbou klubovní místnosti ,
která celý objekt ještě jednou tolik zvětšila a na její střeše byla ještě vybudována tribunka
k stání pro příznivce. Za brankami byly vybudovány zábrany. Nejprve z pletiva, které se časem
moc neosvědčilo a tak jsou předělávány na konstrukci svařenou z kovových tyčí. Začíná se také
výrazně zlepšovat hrací plocha. Strana hřiště u lesa, která plnila hráčům kopačky pískem se
díky zavlažování a navážení hnojiva pomalu zatravňuje. Vylepšují se až k hranici půlkruhu
vyšlapané vápna. Tohle vše zvládli nadšenci kolem místní kopané ve svém volném čase na
brigádách !
OSTRÁ JE MUŽSTVO ZNÁMÉ …
ANEB ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY
PRVNÍ MISTRÁK PO VÁLCE AŽ NA PÁTÝ POKUS
Poválečný ročník 1945-1946 se pro Ostrou rozjížděl opravdu těžce. První mistrovský zápas měl
být sehrán 2.září 1945 proti Čechii Vykáň. V Ostré se však konala sportovní slavnost a tak bylo
utkání odloženo. 9.září čekalo marně několik desítek diváku na zahájení duelu S.S. Ostrá-AFK
Milovice. Nedostavil se žádný rozhodčí a hrálo se nakonec pouze přátelsky. 16. září zajíždí
Ostrá ke 3.kolu do Kostelního Hlavna. Hráči se převlékají do dresů a nastupují na hřiště. Po 20
minutové čekací době rozhodčí zapíská a jede se domů. Domácí tým se nedostavil k utkání a
Ostrá vítězí kontumačně 3-0 ! Týden na to čeká Ostrá opět zbytečně na soupeře. Stará Lysá se
k utkání do Hákova nedostavila a Ostrá vyhrává podruhé za sebou kontumací. První mistrák po
osvobození je tak sehrán až na pátý pokus. Ostrá v něm 28.září prohrává 1-2 ve Vykáni
v odloženém zápase 1.kola.
ČTYŘI HATTRICKY BOHUMILA NOVÁKA
Bohumil Novák měl na jaře 1948 skutečně mimořádnou střeleckou formu. Z 18 gólů, které
zaznamenal v této sezoně 1947-1948 jich 15 dosáhl právě v jarní části, což při devíti

odehraných zápasech dělá průměr 1,7 gólu na utkání ! Proti Záluží, Litoli, Toušeni a Vykáni (v
rozmezí šesti neděl) vstřelil čtyři hattricky !!! Jistě úctyhodný výkon i v době , kdy se v Ostré
ještě stále hrálo na pět útočníků a dva obránce.
TŘIKRÁT KONTUMACE
Nejlehčeji zřejmě sbírala Ostrá body na podzim 1951. Z devíti odehraných zápasů si do tabulky
připsala čtyři výhry a z toho byly tři (proti Loučeni, Strakám a Dvorům) získány kontumačně !
JAK RŮŽIČKA NEDAL PĚT GOLŮ
Dobový citát (1951) … ,, Na ukončení letošní fotbalové sezony sehrál Sokol Ostrá přátelský
zápas s Jednotou Nymburk dne 14.října 1951 za kterou nastoupili i hráči Lokomotivy
Nymburk a hlavně náš Růžička, který má na noze pět golů. Ale žel Bohu, Růžičkovi chvála, gól
nedal a sami jich dostali pět a šli domů !!!… Zápas tehdy Ostrá vyhrála 5-3. Nebylo Ostřákům
v cizích službách příliš přáno!
ČTYŘI NOVÁKOVÉ A DEVĚT JAROSLAVŮ
Klapzubovu jedenáctku každý dobře zná. Tvořilo ji jedenáct bratrů Klapzubů. Kolik hrálo
v Ostré v jednom utkání v sestavě nejvíce bratrů není zjištěno, ale 14.dubna 1957 se při zápase
Struhy-Ostrá objevují na straně Ostré hned čtyři Novákové - Karel a tři zkratky B.(zřejmě
Bohumil) J. A M.(bratři asi určitě nejsou). Shodu křestního jména lze najít ještě větší. Na fotce
z roku 1942 je z jedenácti hráčů devět Jaroslavů.
TO JE VÝHRA !
16.června 1957 utrpěla Ostrá krutý a potupný debakl v Krchlebích 0-10. Nakonec se ale i po
takovém výprasku mohla radovat. Zápas byl totiž (proč nevíme) zkontumován ve prospěch
Ostré 3-0 !
ZVLÁŠTNÍ POČETNÍ STAV
15.září 1957 hraje Ostrá doma opět proti celku Krchleb a prohrává zase nezřízeně vysoko 0-8.
K utkání je nedostatek fotbalistů a Ostrá nastupuje pouze v osmi lidech. Do 40. minuty však
ještě tři dorazí a tým je kompletní jak to má být o jedenácti. Po přestávce však dochází zpětně
ke snižování stavu. Kment a Novák jsou vyloučeni , takže Ostrá dohrává v devíti !
DO ROKA A DO DNE
V sezónách 1973-74 a 1974-75 si fotbalový osud připravil pro Ostrou v I.B.třídě na závěr
soutěže vždy pikantnost. V obou případech se v posledním kole sezony střetla se svým
největším rivalem z Kostomlat a v obou případech šlo o mnoho. V prvním měly oba týmy ještě
možnost dosáhnout na postup do vyšší soutěže. Ostrá dokázala v Kostomlatech vyhrát 2-1, ale
béčko Lokomotivy Nymburk nezaváhalo a první místo udrželo. Takřka přesně za rok stáli
sokové proti sobě v Hákově a tentokrát šlo o přímý souboj o udržení. I v něm Byla Ostrá
úspěšná a nejtěsnějším vítězstvím 1-0 poslala svého soupeře o soutěž níž.
ČERNÁ MŮRA ČERNÝ
V sezoně 1974-1975 se pro zadáky Ostré stal neuhlídatelným útočník Kovanic Černý. V prvním
zápase prohrála Ostrá na hřišti Kovanic a tento hráč se trefil přesně dvakrát. V jarní odvetě pak
zápas skončil remízou 3-3 a všechny góly Kovanic vsítil pouze Černý.
DEBAKLOVÝ PODZIM 1975

V sezoně 1975-1976 Ostrá sestoupila z I.B.třídy. Na vině byl hlavně katastrofální podzim ve
kterém tým uhrál pouhý bod a ostatní zápasy všechny prohrál. Že nešlo o nijaké náhody
ukazujetěchto osm výsledků: Krchleby 0-4, Bělá p/B 2-5, Pěčice 0-4, Dlouhá Lhota 2-5, Městec
Králové 0-4, Dobrovice 1-7, Kovanice 1-4, Kosmonosy 0-3 !
SPOLEHLIVÍ STŘELCI
Jaroslav Novák byl hráčem na kterého bylo v jeho činnosti spolehnutí. A když k tomu přidal i
spolehlivé střílení branek – co více si trenér mohl přát. Na jaře roku 1983 se v prvních devíti
kolech trefil v sedmi. Postupně 1,0,2,0,1,2,1,2. Další obdivuhodnou bilanci při střelecké
spolehlivosti předvedl v sezoně 1987-1988 Ladislav Ježek. Ostrá vsítila branku ve 24
mistrovských zápasech a Láfa byl autorem celkem 19 branek , které rozložil do 16 utkání.
16 BRANEK V DERBY PO 53 LETECH
Když v roce 1932 uhrála Ostrá remízu v derby proti Kostomlatům 8:8, zdálo se, že takový
výsledek se už nemůže opakovat. Takovou remízu už Ostrá a Kostomlaty opravdu nikdy
nesehrály, ale na jaře 1985 padl v souboji Sokol Ostrá –Sokol Kostomlaty B stejný počet
branek – šestnáct ! A to v mistráku. Ostrá ho prohrála 6-10 a je to nejvyšší počet branek při
utkání Ostré v mistrovských soutěžích v historii !
podklady pro tento článek připravil pan J. Šípek
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