
AKTUÁLNÍ INROFMACE PRO RODIČE  

          k zahájení školního roku 2022/2023 

 
 

Vážení rodiče, 

zasíláme Vám aktuální informace ohledně nástupu Vašeho dítěte do naší mateřské školy od září 

2022.   

V úterý 26. 07. 2022 byla zkolaudována budova MŠ na Masarykovo náměstí. Nyní čekáme na 

dokončení administrativních úkonů (zapsání v rejstříku škol a nabytí právní moci), 

předpokládáme, že vše bude ukončeno nejpozději do 14 dnů. 

 

 

SCHŮZKA RODIČŮ 

                  se bude konat v pondělí 29. srpna 2022 

od 14,30 hodin 

v jednotlivých třídách. 

 
 

 

1) Základní informace o provozu MŠ, seznámení se školním řádem na rok 2022/2023 

 

2) Rozdělení dětí do tříd v novém školním roce:  

Z důvodu GDPR nelze  vystavit na webových stránkách školy, ani rozesílat     

e-mailem jmenné seznamy dětí, proto budou vyvěšeny na vchodových dveří  

do obou budov naší MŠ od 26. 8. 2022. 

 

3) Tiskopisy ke stravování: 

a. rodiče si od 18. srpna 2022 mohou stáhnout Přihlášku ke stravování a Souhlas  

                 s inkasem a doma vyplnit;  

b. vyplněné tiskopisy předají rodiče vedoucí školního stravování paní Jirankové: 

- od 19. srpna 2022, nejpozději do pátku 26. srpna 2022: 
- osobně od 7,00 do 14,30 hodin ve školní jídelně v MŠ U Stadionu 538,  

     Velká Bíteš, 

- nebo e-mailem: jidelna@msbites.cz  (s naskenovanými všemi stranami) 

- nebo do poštovní schránky MŠ U Stadionu (na plotě); 

c. pokud dítě od 1. 9. 2022 nenastoupí, bude rodičům účtováno stravné dle  

Vnitřního řádu výdejny stravy. Doporučujeme tedy v případě, že dítě 

nenastoupí, aby toto oznámili rodiče e-mailem vedoucí školního stravování 

(uvedou jméno, příjmení dítěte, datum narození, bydliště, telefonní číslo rodičů 

a do kdy má být strava zablokována). 

 

 

4) Tiskopisy potřebné pro docházku dětí do MŠ  
a. tiskopisy budou ke stažení od 18. srpna 2022 na webových stránkách školy 

www.skolkabites.cz  
b.  v sekci  Dokumenty ke stažení na školní rok 2022/2023 budou tiskopisy 

rozděleny pro děti, které již MŠ navštěvují a pro děti nově přijaté, 

c. doporučujeme rodičům, aby si tiskopisy doma vytiskli a přinesli je na schůzku 

již vyplněné, nejpozději však při nástupu dítěte do MŠ. 

 

5) Předání Rozhodnutí o přijetí rodičům dětí, které byly přijaty ve II. fázi přijímacího 

řízení, tzv. z moci úřední 

mailto:jidelna@msbites.cz
http://www.skolkabites.cz/


 

6) Předání a úhrada záloh na čipové karty: 

a. v obou našich MŠ rodiče využívají pro vstup do budovy čipové karty; 

b. čipové karty jsou majetkem školy a vydávají se rodičům na základě zálohy  

            ve výši 150,- Kč za jednu kartu. Záloha se vrací po ukončení docházky dítěte; 

c. karty pro Vás budou připraveny na schůzce, kde rovněž v hotovosti uhradíte  

            zálohu. Rozmyslete si, kolik jich budete potřebovat. 

d. pokud do MŠ chodil nebo nadále chodí sourozenec, ponechají si rodiče tyto 

karty. 

 

7) Informace k ŠVP – krátce 

 

 

8) Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš      

od 15,00 do 17,00 hodin.  

Budete si moci vyslechnout krátké úvodní slovo pana starosty,  zhlédnout vystoupení  

dětí MŠ a po té si prohlédnout  zrekonstruovanou budovu MŠ na Masarykově náměstí. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Za kolektiv obou MŠ Hana Sedláková, ředitelka školy  

   Ve Velké Bíteši, dne 1. srpna 2022 


