
Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace 
 

Průvodce zápisem do MŠ  na školní rok 2020/2021 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 
dovolte, abych Vás informovala o základních postupech, které se týkají  zápisu dětí k docházce  do MŠ 
na školní rok 2020/2021, ale i o některých odlišnostech oproti minulým letům.  
 

1) Termín zápisu k docházce  dětí do MŠ na školní rok 2020/2021 byl stanoven, po projednání se 
zřizovatelem, na 12. 5. 2020, v době od 8,00-16,00 hodin v ředitelně školy MŠ Lánice 300, Velká Bíteš. 
 

2) Na základě Opatření k zápisům  do MŠ pro školní rok 2020/2021, které vydalo MŠMT, se budou zápisy 
do mateřských škol letos konat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.  

 

3) Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy je připraven tento elektronický  
    předzápis, který Vás postupně navede krok, po kroku, co máte udělat. 

4) Do mateřské školy doručíte od 2.- 16.  5. 2020 dokumenty:  

 vyplněnou žádost o přijetí; 

 čestné prohlášení k očkování; 

 kopii očkovacího průkazu dítěte; 

 kopii rodného listu dítěte. 
 
 

 5) Dokumenty se doručují, dle aktuální situace, jedním z následujících způsobů: 

 

 •  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; 
•  v krajním případě osobním podáním ve škole,  po předchozí telefonické domluvě 725 909 813 

nebo do poštovní schránky  u  MŠ Lánice 300 a MŠ  Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš.  

 
 

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. 
                    V případě, že zákonní zástupci nevlastní tiskárnu, mohou si potřebné dokumenty 
vyzvednout v MŠ, a to po předchozí telefonické domluvě od 2. do 16. 5. 2020. 
 

 

6)   Přidělení registračního čísla a informace o možnosti nahlížet do spisu: 
Na základě vyplněné žádosti v elektronickém předzápisu Vám bude 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.  

 

7)  Ukončení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých dětí dle registračních čísel se předpokládá  
      dne 10. 6.2020 na webových stránkách školy www.skolkabites.cz 
 
 

8)   V případě, že dítě nebude k docházce přijato, bude zákonnému zástupci zasláno poštou do vlastních  
      rukou či do datové schránky Rozhodnutí o nepřijetí.  

 
 

9) Podrobné informace k přijímacímu řízení, např. otázky ohledně povinného předškolního vzdělávání, 
očkování dětí, individuálního vzdělávání, apod., budou zveřejněny na webových stránkách školy 
www.skolkabites.cz. V případě dotazů můžete kontaktovat ředitelku školy telefonicky  725 909 813 
nebo prostřednictvím e-mailu Hana.Sedlakova@skolkabites.cz   

                      
                       Věřím, že i když budou zápisy do mateřských škol letos jiné, vše se nám podaří zvládnout.   
              

                                                                                                                  ředitelka školy, Mgr. Hana Sedláková 
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