
       

 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ  

     DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2019/2020 

 

 

Zápis dětí do obou našich mateřských škol, 

        tj. do MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice  se koná 

 v úterý 14. května 2019  

 v době od 8.00 do 16.00 hodin v MŠ Lánice  

 

 

1. Základní informace pro rodiče 

 

 K docházce do MŠ se zapisují děti zpravidla od 3 let věku. V odůvodněných 

případech je možné k docházce přijmout děti již od 2 let věku, u nichž je 

předpoklad plnění Školního vzdělávacího programu, a to na základě vyjádření  

dětského lékaře a možností MŠ.  
 

 Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným 

pravidelným očkováním podle § 50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, v platném znění. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné. 

 

 Pro děti, které dovrší k 31. 8. 2019 věku 5 let, je předškolní vzdělávání 

povinné, tzn., že zákonní zástupci jsou povinni toto dítě k docházce zapsat 

nebo zvolit jinou formu předškolního vzdělávání. Podrobné informace naleznou 

rodiče na odkazu http://www.msmt.cz/file/40102/ 
 

 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na: 

- na státní občany ČR, které pobývají na území ČR delší dobu než 90 dnů,  

- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají na území 

ČR delší dobu než 90 dnů, 

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu 

delší než 90 dnů, 

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

- nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením. 

 Pokud rodiče chtějí, aby dítě nastoupilo do mateřské školy v pozdějším termínu 

než je září 2019, např. v jarních měsících 2020, musí je k docházce rovněž 

přihlásit již nyní. V případě naplnění kapacity MŠ bude možné později 

přihlášené dítě přijmout k docházce pouze na případně uvolněné místo.  

 K zápisu do MŠ přijdou zákonní zástupci (stačí jeden) se svým dítětem. 

 

 

 

http://www.msmt.cz/file/40102/


2. Tiskopisy k přijímacímu řízení 
 

 S sebou k zápisu zákonní zástupci přinesou:  

- rodný list dítěte,  

- svůj občanský průkaz,  

- cizinci a rezidenti ze států mimo Evropskou unii potvrzení o povolení pobytu 

dítěte na území ČR,  

- pro usnadnění přijímacího řízení bude rodičům k dispozici na webových 

stránkách školy www.skolkabites.cz  elektronický předzápis.    

o Zde si rodiče v pohodlí domova mohou vyplnit Žádost o přijetí, kterou 

si poté vytisknou a nechají potvrdit dětským lékařem potvrzenou. 

S takto vyplněnou žádostí se rodiče dostaví v den zápisu do 

mateřské školy. 

o V elektronickém předzápisu si rodiče mohou rezervovat i termín, kdy 

se k zápisu dostaví. 

 

- V případě, že rodiče nevlastní tiskárnu či internet si mohou Žádost o přijetí  

vyzvednout v den zápisu a přinést ji v níže uvedeném termínu. 

 

- v případě podání žádosti o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami podle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb., školského zákona 

zákonní zástupci přinesou písemné vyjádření školského poradenského 

zařízení (speciální pedagogické centrum, pedagogickopsychologická 

poradna nebo odborný lékař), případně také registrujícího lékaře. 

- jiné tiskopisy nebudou k zápisu potřebné.   

 

3. Postup přijímacího řízení: 

 O přijetí dítěte k docházce rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení, a to do 

30 dnů od podání žádosti, v případě složitějších případů do 60 dnů. 
 

 Rodiče mohou zvolit délku pobytu v MŠ i termín nástupu dítěte k docházce.  
 

 K předškolnímu vzdělávání jsou děti přijímány na základě předem stanovených 

kritérií.   

- Kritéria si stanovuje každá mateřská škola podle svých podmínek, 

- Součástí kritérií jsou spádové obvody města Velká Bíteš, jež stanovil 

zřizovatel MŠ Obecně závaznou vyhláškou, 

- Děti ze spádových obvodů dané MŠ mají při přijímání do MŠ přednost. 
 

 Rodič (zákonný zástupce) při zápisu obdrží registrační číslo, pod nímž, bude 

jeho žádost evidována.  

- Tento číselný identifikátor je potřeba si pečlivě uschovat. Dle zákona 

č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, se rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení 

u každého uchazeče. Zákonné opatření souvisí s ochranou osobních údajů, 

je tedy zajištěna anonymita dítěte. 

 

 

 

http://www.skolkabites.cz/


 Elektronický předzápis a rezervační systém   

- Pro rodiče je připraven na webových stránkách MŠ v rámci elektronického 

předzápisu rezervační systém. Zde si mohou rodiče objednat čas, kdy se 

dostaví s dítětem k zápisu do MŠ a takto přihlášení rodiče budou mít 

přednost.  

- Popis, jak si čas rezervovat je uveden přímo u rezervačního systému.  

- V případě, že rodiče nemají možnost přístupu k internetu, si mohou termín 

objednat u ředitelky MŠ, nejlépe telefonicky 725 909 813 nebo e-mailem 

skolka.bites@seznam.cz, a ta je do systému zařadí. 

 

4.Termíny přijímacího řízení: 
 

 Vyplněnou a potvrzenou Žádost o přijetí předají rodiče zpět do MŠ Lánice 300, 

Velká Bíteš buď v den zápisu, nejpozději do pátku 17. května 2019. 

 Seznam dětí, které budou přijaty k docházce do MŠ od 1. 9. 2019, bude 

zveřejněn nejpozději v pondělí 12. 6. 2019 na webových stránkách školy  

a v budovách obou našich MŠ, a to pod registračním číslem dítěte;  

 Dětem, které k docházce do MŠ od 1. 9. 2019 nebudou přijaty (jejich 

registrační čísla nebudou uvedena v seznamu přijatých dětí), bude vystaveno 

Rozhodnutí o nepřijetí a rodiče si toto rozhodnutí mohou osobně vyzvednout 

v ředitelně MŠ Lánice 300, Velká Bíteš ve středu dne 12. 6. 2019  

od 8-16,00 hodin, případně jim budou zaslány do vlastních rukou poštou nebo 

na datové schránky, pokud tyto vlastní. 

 

5. Rozdělení a počet míst v MŠ od 1. 9. 2019 

 O rozdělení dětí do MŠ na Masarykově náměstí a MŠ Lánice a do tříd rozhoduje 

ředitelka MŠ.  

 Při rozdělování dětí bude přihlédnuto k oprávněným požadavkům rodičů, pokud 

to bude z organizačních a kapacitních důvodů možné. Rozdělení bude záviset 

na počtu a věkovém složení přijímaných i stávajících dětí. 

 MŠ Masarykovo náměstí má kapacitu 26 dětí; 

 MŠ Lánice má kapacitu 98 dětí; 

 Od 1. 9. 2019 bude přijímáno cca 52- 55 nových dětí (v současné době se 

řeší odklady školní docházky). 

 
 
 

                                                         ředitelka MŠ  

         Mgr. Hana Sedláková 

ve Velké Bíteši, dne 29. 4. 2019          
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