
Informace pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 

Zápis dětí do mateřské školy se bude konat bez přítomnosti dětí. 

Potřebné dokumenty 

o můžete stáhnout na webových stránkách školy: https://www.zsob.cz/materska-
skola/aktualne-z-ms 

o požádat o jejich zaslání na adrese: daniela.dolakova@zsob.cz 
o osobně si je vyzvednout v mateřské škole v době provozu od 6.30 do 16.00 

Přihláška má dvě varianty: 
o pro děti s povinnou předškolní docházkou bez potvrzení o očkování – označena P 
o pro děti bez povinné docházky s potvrzením o očkování – označena M 

Škola bude přijímat žádosti od 4. 5. 2020 do 14. 5. 2020.  

Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby:  

1. Do datové schránky školy (Identifikátor datové schránky: usvmf8c) 

2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu: daniela.dolakova@zsob.cz 

3. Poštou na adresu školy: Mateřská škola Osová Bítýška 76, Osová Bítýška 594 53 

4. Osobně 14. května 2020 od 7.00 do 14.00  

V souladu s § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte 
možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do mateřské 
školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška, vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné 
v budově mateřské školy dne 14. 5. 2020 v době od 7.30 do 14 hodin, případně v předem 
domluveném termínu tel.: 566 536 838, 739 139 643, 566 536 922 

Upozornění:  Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Každé přihlášené dítě obdrží registrační číslo – bude Vám sděleno při odevzdání dokumentů 
k zápisu nebo odesláno na e-mailovou adresu, ze které přijdou dokumenty. 

1. června 2020 bude seznam registračních čísel přijatých dětí zveřejněn na webových 
stránkách školy a na nástěnce v mateřské škole.  

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým 
dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale můžete požádat o jeho 
vydání. 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění  
§ 183, odst. 2 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod 
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně 
přístupném místě ve škole … a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu 
se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 
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O případném nepřijetí budete informováni doporučeným dopisem odeslaným 1. června 
2020.  

Kapacita mateřské školy je 56 dětí. Do 1. ročníku ZŠ bude odcházet pravděpodobně 15 
dětí. Počet přijímaných dětí pro školní rok 2020/2021 ovlivní také věk přijatých dětí.  

O termínu a způsobu předání dokumentů potřebných k zahájení školní docházky 
(informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, písemná dohoda o docházce, 
přihláška ke stravování, informace pro nově přijaté děti) budete informováni nejpozději 1. 
června 2020 na webových stránkách školy, zprávou na Váš e-mail nebo telefonicky. 

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2020. O přijetí dítěte v jiném termínu 
může být rozhodnuto ředitelem školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku 
dle kritérií ředitele školy pro školní rok 2020/2021. 

V Osové Bítýšce 1. 4. 2020 

 

 

 

Mgr. Milan Malý, ředitel školy 
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