
 

Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace 
 

Informace k zápisu do MŠ  na školní rok 2022/2023 
 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 
dovolte, abych Vás informovala o základních postupech, které se týkají  zápisu dětí k docházce  do MŠ 
na školní rok 2022/2023 pro MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš a MŠ Lánice 300, Velká Bíteš. 
 

1) Základní informace 

 zápisy se budou letos konat s možnou osobní přítomností dětí a zákonných zástupců v mateřské 
škole;  

 doporučujeme osobní návštěvu rodičů s dítětem ve stanovený den zápisu do MŠ, kdy se mohou 
seznámit s prostředím školy, ale i některými paní učitelkami. Rodiče mohou doplnit osobně 
některé informaci o dítěti, jeho zájmy, ale i případně speciální potřeby.   

 k docházce se zapisují děti od 2 do zpravidla do 6  let věku, přičemž dítě mladší 3 let, nemá na 
přijetí do MŠ právní nárok; 

 pro děti, které k 31. 8. 2022 dovrší věku 5 let, je předškolní vzdělávání povinné; bližší informace 
naleznete v bodu 8.; 

 přednostně mateřská škola přijímá děti starší tří let s trvalým pobytem ve spádovém obvodu,  
u cizinců s místem pobytu ve spádovém obvodu, dle obecně závazné vyhlášky;   

 děti jsou přijímány do volné kapacity mateřské školy. 
 

2) Termín a místo zápisu k docházce dětí do MŠ na školní rok 2022/2023 byl stanoven, po projednání 
se  zřizovatelem, na středu 11. května 2022 od 8,00 do 16,00 hodin,  

 místem zápisu je MŠ Lánice 300, Velká Bíteš. 
 
 
 
 

3) Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy je  připraven tzv.   
elektronický předzápis v termínu od 11. dubna 2022 do 6. května 2022. Tento systém slouží 
zákonným zástupcům, dále i rodičům, k vygenerování žádosti o přijetí. 
V interaktivním formuláři vyplní požadované údaje, formulář si vytisknou, podepíší a stranu 2. 
nechají potvrdit dětským lékařem.  Systém škole přenese údaje do její matriky a slouží k vytvoření 
rozhodnutí o nepřijetí nebo přijetí. 
Elektronický předzápis tedy eviduje zájem zákonných  zástupců o docházku, ale nenahrazuje 
přijímací řízení. Zákonní zástupci podepsanou žádost a lékařem potvrzenou žádost, případně další 
tiskopisy, doručí škole jedním ze  způsobů uvedeným v bodě 4. 

 
        Elektronický předzápis bude k dispozici na webu www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat  

naši MŠ podle názvu nebo IČ 75021439. Případně rodiče mohou přímo kliknout na odkaz, kde se  
zaregistrují a přihlásí: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/velka-bites 

        Rezervační systém, který je součástí elektronického předzápisu, mohou rodiče využít k rezervaci  
času, kdy se k zápisu s dítětem do MŠ dostaví. Někdy se stane, že se nepodaří přesný čas zcela 
přesně dodržet, a tak prosíme rodiče o případnou trpělivost. Pro děti budou po dobu čekání 
připraveny hračky, které jim případné čekání zpříjemní. 

                Tiskopisy:  

 žádost o přijetí - první strana; 

 zákonní zástupci si vytisknou i druhou stranu žádosti Vyjádření lékaře, na které dětský lékař 
potvrdí, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování, je proti nákaze imunní nebo se nemůže 
podrobit očkování pro kontraindikaci;   
Dětí, které dovrší do 31. 8.2021 věku 5 let se povinnost potvrzení o očkování netýká,  
u dětského lékaře si nechají potvrdit ostatní údaje o zdravotním stavu na straně 2; 
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 kopii rodného listu dítěte, který slouží k identifikaci dítěte. Po ukončení přijímacího řízení bude 
rodný list skartován; 

 k prokázání trvalého pobytu nepotřebují zákonní zástupci žádné potvrzení, k tomuto účelu 
škole slouží seznam dětí přihlášených k trvalému pobytu ve Velké Bíteši poskytnutý 
zřizovatelem; 

 cizinci dokládají místo pobytu např. kopií nájemní smlouvy; 

 rodiče si s sebou vezmou svůj občanský průkaz, který slouží pouze k jejich identifikaci.   
 
4) Uvedené dokumenty doručí zákonní zástupci od 11. do 18. května 2022 některou z možností: 

 osobně 11. května 2022 při zápisu; 

 do datové schránky školy: hdkkzxv 

 e-mailem: podatelna@skolkabites.cz s uznávaným elektronickým podpisem. POZOR, v případě 
přijímacího řízení nelze  poslat jen prostý email, i když je žádost vlastnoručně  
podepsaná  a oskenovaná; 

 poštou na adresu: Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš; 

 vhozením tiskopisů v zalepené obálce do poštovní uzamykatelné schránky  u  MŠ Lánice 300, 
Velká Bíteš, která se bude denně vybírat;  

 osobním podáním ve škole, a to po předchozí telefonické domluvě času 725 909 813 
 
 
 

   Pokud bude podání žádosti učiněno pomocí jiných technických prostředků (například e-mailem 
bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného 
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Pokud nebude tato podmínka splněna, bude 
žádost z přijímacího řízení vyřazena. 

   V případě, že zákonní zástupci nevlastní tiskárnu, mohou si tiskopis žádost o přijetí  vyzvednout  
v MŠ Lánice 300, Velká Bíteš. 

 
 
 

5)  Přidělení registračního čísla a informace o možnosti nahlížet do spisu: 
Na základě vyplněné žádosti v elektronickém předzápisu bude zákonným zástupcům zasláno na 
zvolený  e-mail či do datové schránky registrační číslo dítěte a informace o možnosti nahlížet  
do spisu. Registrační číslo slouží k identifikaci dítěte, proto si je rodiče pečlivě uschovají. 

 
 

     Zveřejnění seznamu přijatých dětí podle přiděleného registračního čísla  se předpokládá dne 9. 6.  
     2022 na webových stránkách školy  www.skolkabites.cz 
 
 

6) O přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, případně její  

       statutární zástupce, ve správním řízení, a to do 30 dnů od podání žádosti, v případě složitějších  

       případů do 60 dnů: 

 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, pedagogicko psychologická  

poradna nebo odborný lékař), případně také registrujícího lékaře. Pokud si zákonní zástupci  

nemohli vyjádření opatřit, upozorní na tuto skutečnost mateřskou školu v Žádosti o přijetí nebo 

jinou formou; 

 v případě, že dítě zastupuje jiná oprávněná osoba, než je zákonný zástupce, musí tato osoba 

doložit své oprávnění dítě zastupovat, například poručnictví, opatrovnictví, apod. K žádosti o přijetí 

přikládá příslušný doklad;   

 v případě potřeby doplnit podklady či údaje k přijetí dítěte  se správní řízení zašle ředitelka školy 

zákonným zástupcům Výzvu k odstranění nedostatků a poté Usnesení s určením termínu pro 

odstranění uvedených nedostatků; 

 pokud  zákonní zástupci zjistí v průběhu správního řízení, že nebudou dítě do dané MŠ dávat, 

zašlou ředitelce Žádost o zastavení správního řízení, tj. vezmou svoji žádost zpět. Poté ředitelka 

vystaví a zašle zákonným zástupcům Usnesení o zastavení řízení.   

       
7)   V případě, že dítě nebude k docházce přijato, bude zákonnému zástupci zasláno poštou do vlastních  
      rukou či do datové schránky Rozhodnutí o nepřijetí. 
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      Předpokládáme, že pro školní rok 2022/2023 budou další děti, do volné kapacity školy, přijímány  
      dodatečně ještě v červenci 2022, po zkolaudování MŠ na Masarykově náměstí 86,  Velká Bíteš  
      a zapsání změn v rejstříku škol u Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
 
 8) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na: 

 děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let; 

 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. 

 

 Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě, na které se povinnost předškolního vzdělávání 

vztahuje ve spádové mateřské škole nebo v jiné vybrané škole a toto nahlásit ředitelce spádové 

školy. Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek a 

zákonným rodičům může být uložena pokuta až do výše 5 000,- Kč. 

            Jiné formy předškolního vzdělávání: 

 Individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor 

oznámení je na webových stránkách školy), nejpozději do konce května. Tato forma vzdělávání 

se uskutečňuje bez docházky dítěte do mateřské školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit 

účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole, rodič obdrží 

doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou 

osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. V případě zájmu poskytne 

další informace ředitelka MŠ. 

 

 Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy 

speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální. 

Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole. 

 

 Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné 

předškolní docházky. Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole. 

 

 Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad 

povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. Toto 

dokládá zákonný zástupce Rozhodnutím ředitele ZŠ.  

 
 
 
 

9)  Rozdělení dětí a počet míst v MŠ od 1. 9. 2022 
 o rozdělení (zařazení) přijatých dětí na jednotlivá pracoviště MŠ rozhoduje ředitelka školy nebo 

její statutární zástupce;   

 při rozdělování dětí bude přihlédnuto k oprávněným požadavkům rodičů, pokud to bude 

z organizačních a kapacitních důvodů možné; 

 MŠ Masarykovo náměstí bude stanovena kapacita od 1. 9. 2022  na 72 dětí; 

 MŠ Lánice má stanovenou kapacitu 95 dětí; 

 od 1. 9. 2022 bude k docházce přijímáno cca 70 - 80 nových dětí, a to podle počtu odkladů 

školní docházky, počtu dětí s podpůrnými opatřeními 3. stupně a podle počtu dětí mladších tří 

let.  

 
10) Další zápis k předškolnímu vzdělávání 

Na základě zákona č. 67/2022 sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, přišly na území ČR také ukrajinské děti 
předškolního věku. 



 podle úpravy školského zákona mají tyto děti, kterým byla udělena dočasná ochrana, právo na 
předškolní vzdělávání za obdobných podmínek jako děti České republiky; 

 pro tyto děti bude stanoven termín zápisu na školní rok 2022/2023, a to v době od 1. června 
2022 do 15. července 2022; 

 přesný termín bude stanoven a zveřejněn po dohodě se zřizovatelem; 

 pro děti, které dovrší do 31. 8. 2022 věku pěti let, bude předškolní vzdělávání povinné a zákonní 
zástupci jsou povinni toto dítě v uvedeném termínu do mateřské školy zapsat. 

 
11)  Kontaktní údaje školy:  
 

Název školy: Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace 

Webové stránky: www.skolkabites.cz 

IČ: 750 21 439 

Adresa: Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš 

Odloučené pracoviště: Mateřská škola, Lánice 300, 595 01 Velká Bíteš 

Datová schránka: hdkkzxv 

Ředitelka školy: Mgr. Hana Sedláková, 

                            tel.: 725 909 813, e-mail: Hana.Sedlakova@skolkabites.cz                                                           

  Statutární zástupce MŠ: Mgr. Marcela Janštová,  

                                          tel: 720 039 898 na e-mailu Marcela.Janstova@skolkabites.cz 
 

 
11) Doporučení pro zákonné zástupce:  
    - zajistit si včas, ještě před podáním Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování 

od dětského lékaře; toto ustanovení se netýká dětí starších pěti let, pro které je předškolní vzdělávání  

povinné; 

   - doporučujeme zákonným zástupcům, aby Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podali pouze 

v MŠ podle svého školského obvodu, kde mají větší příležitost pro přijetí dítěte k docházce do MŠ; 

   -  zákonní zástupci podepisují na žádosti ustanovení, že veškeré údaje uvedené v žádosti  jsou přesné, 

pravdivé a úplné. V případě pochybností může ředitelka školy vyzvat zákonné zástupce k nápravě; 

   - zákonní zástupci mohou na žádosti zaškrtnout preferovanou mateřskou školu, a to buď  MŠ Lánice 

300, Velká Bíteš nebo MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš nebo nepreferovat žádnou MŠ. 

 

   - přílohy: 

1) Informační leták k elektronickému předzápisu 

2) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 

3) Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2022/2023 

4) Vyhláška č. 2/2019 o stanovení spádových školských obvodů 

5) Oznámení o individuálním vzdělávání           

        

Přejeme dětem i rodičům, aby pro ně byl zápis k předškolnímu vzdělávání příjemnou zkušeností a těšíme 

se na společné setkání 

 

 

                                                                                                                  ředitelka školy, Mgr. Hana Sedláková 

ve Velké Bíteši, dne 11. 4. 2022 
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