
       

Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace 

  

DOPLŇUJÍCÍ  INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ  

  k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 

 

 
Vážení rodiče,  

poskytujeme Vám doplňující informace, které se týkají zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání   

na školní rok 2020/2021.  

 

V souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, vydalo dne 3. 4. 2020 Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, dále jen MŠMT Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 

2020/2021, které si můžete prostudovat na webových stránkách školy.  

Podle uvedeného Opatření MŠMT budou zápisy do mateřských škol probíhat bez přítomnosti 

dětí a zákonných zástupců. 

 

1. Základní informace pro rodiče 
 

 K docházce do MŠ se zapisují  děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na 

přijetí do mateřské školy právní nárok. 

 Podmínkou přijetí dítěte do MŠ  je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

 Tato povinnost se nevztahuje na dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj.  dítě, které 

dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let. 

      V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti  

      zákonný zástupce: 

- prohlásí, že je dítě řádně očkované, a 

- doloží kopii očkovacího průkazu. 

(Čestné prohlášení je součástí elektronického předzápisu). 

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo 

očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních 

předpisů je uveden  na webových stránkách školy. V případě, že dítě nebylo očkováno podle 

očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat 

si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci.  

Může nastat situace, že dítě sice bylo očkováno, ale některý záznam chybí v očkovacím průkazu 

dítěte. V tomto případě doporučujeme zákonným zástupcům, aby na dálku požádali praktického 

lékaře o vystavení potvrzení o řádném očkování. 

Vedle doložení dokladů o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení  

       o přijetí do mateřské školy dokládat jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

 

 Pro děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku 5 let, je předškolní vzdělávání povinné, tzn., že zákonní 

zástupci jsou povinni toto dítě k docházce zapsat nebo zvolit jinou formu předškolního vzdělávání.  

 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. 

 



Jiné formy 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. Bližší informace níže. 

 

 

2. Další informace k zápisu a přijímacímu řízení 

 

 Všechny informace týkající se průběhu zápisu, termínů i tiskopisů mají rodiče, zákonní zástupci, 

uvedeny v dokumentu Průvodce zápisem do MŠ. 

 Pokud rodiče nebudou mít jinou možnost a budou muset MŠ navštívit, domluví si předem 

telefonicky schůzku a budou dodržovat veškerá preventivní hygienická opatření platná v době, 

kdy MŠ navštíví. Například vzájemné rozestupy, dezinfekce rukou, nošení roušky, apod. 

 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. Pokud si zákonní zástupci 

nemohli vyjádření opatřit, vzhledem k současné situaci, upozorní na tuto skutečnost mateřskou 

školu v Žádosti o přijetí nebo jinou formou. 

 Jestliže, zákonní zástupci zapisují k předškolnímu vzdělávání dítě, jež má od 1. 9. 2020 plnit 

povinnou školní docházku, tzn., že rozhodli se o odkladu povinné školní docházky (OŠD), dokládají 

tuto skutečnost Rozhodnutím ředitele základní školy o OŠD. Pokud toto rozhodnutí nemají 

k dispozici, postupuje se podle správního řádu, viz.níže.    

 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.   

 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:  

- 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.   

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

 K předškolnímu vzdělávání jsou děti přijímány na základě předem stanovených Kritérií pro 

přijímání dětí: 

- kritéria si stanovuje každá MŠ podle svých podmínek; 

- při přijímání je vždy dána přednost dětem ze školského obvodu podle místa trvalého pobytu;  

- školský obvod je určen Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019;  

(Oba dokumenty jsou zveřejněny na webových stánkách školy). 

 

       Informace ke všem dokladům, které poskytují zákonní zástupci k zápisu dítěte do MŠ: 

       má-li ředitelka pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích   

       jejich originál nebo ověřenou kopii. 

 



 

 

3. Rozdělení a počet míst v MŠ od 1. 9. 2020 

 O rozdělení (zařazení) přijatých dětí do jednotlivých pracovišť MŠ rozhoduje ředitelka školy.   

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

z organizačních a kapacitních důvodů možné. 

 MŠ Masarykovo náměstí je stanovena kapacity od 1. 9. 2020 24 dětí. 

 MŠ Lánice má stanovenou kapacitu 95 dětí. 

 Od 1. 9. 2020 bude k docházce přijímáno cca 25 až 30 nových dětí (v současné době se řeší 

odklady školní docházky). 

 

4. Kontaktní údaje mateřské školy: 
 

MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice Velká Bíteš 

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 

Datová schránka: hdkkzxv 

Telefon: 725 909 813  

E-mail: Hana.Sedlakova@skolkabites.cz nebo podatelna@skolkabites.cz 

Schránka pro přijímání žádostí: budova MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice 

 

 

                                                                   ředitelka MŠ  

         Mgr. Hana Sedláková 

 

 

 

 

 

ve Velké Bíteši, dne 19. 4. 2020          
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