
 

Informace k zápisu do mateřské školy na školní rok 

2021/2022 
 

Vážení rodiče,  
mimořádné události si vyžadují mimořádná opatření, proto mi dovolte informovat Vás o krocích, které 
se týkají zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na nadcházející školní rok. 
V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva  
a prevenci nebezpeční šíření onemocnění COVID-19 vydalo MŠMT Metodické doporučení pro konání 
zápisů k předškolnímu vzdělávání. Prosíme Vás tedy, abyste dodržovali zásady a doporučení 
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, potažmo naší školy, aby byla zaručena bezpečnost dětí  
i dospělých. 
 
 

1) Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání dětí na školní rok 2021/2022 byl stanoven, po projednání 
se zřizovatelem, na dobu od 3. do 14.5. 2021. 
  
 

2) Na základě Metodického doporučení ke konání zápisů k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 
2021/2022, vydaného MŠMT, se budou zápisy do mateřských škol letos konat bez osobní 
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.  

 

3) Pro usnadnění zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy lze využít informačního systému naší školy, 
který mimo jiné umožňuje i administraci  tzv. „elektronického předzápisu“. Prostřednictvím tohoto 
modulu si můžete potřebné údaje vyplnit do interaktivního formuláře a následně vygenerovat a 
vytisknout samotnou žádost, kterou je třeba následně podepsat, přiložit přílohy a odeslat jedním ze 
způsobů uvedených v bodě 4. Tento systém však slouží rodičům pouze k vygenerování žádosti, 
mateřské škole umožní dále s vyplněnými údaji pracovat, generovat rozhodnutí o přijetí nebo 
nepřijetí či zaevidovat přijaté dítě do matriky. Nenahrazuje vlastní akt přijímacího řízení, tzn., že 
vyplněním interaktivního tiskopisu „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ není dítě 
automaticky do systému žádostí o přijetí zařazeno.   

 
Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a vygenerovat žádost 
na http://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/u-stadionu . 
 
Elektronický předzápis bude zákonným zástupcům umožněn v době od 12. do 30.4. 2021. 
 
Přílohy žádosti: 

 Kopie rodného listu (pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii 
dálkovým způsobem). Po ukončení přijímacího řízení bude kopie rodného listu ze spisu 
odstraněna.  

 Doložení řádného očkování dítěte – k předškolnímu vzdělávání  může být přijato pouze dítě, 
které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (tato povinnost se netýká 
dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání, tedy do 31.8.2021 dosáhne věku 5 
let).  
 
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Ten 
stvrdí řádné očkování dítěte vyplněním tiskopisu, který bude přílohou „Žádosti o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání“. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení 
nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře 
a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.  

 
4) Uvedené dokumenty je pak nutné doručit v době od 3. do 14. 5. 2021  do mateřské školy 

jedním  z následujících způsobů: 
 

 •  do datové schránky školy: 8s8kmzx (DS soukromé osoby – nikoliv pracovní) 
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 •  e-mailem: reditelka@msbites.cz  s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý    
e-mail) 

• poštou na adresu: Mateřská škola, U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš (upřednostnit zaslání 
doporučeně) 

• bezkontaktním osobním podáním - vhozením žádosti  v  zalepené  obálce do  poštovní schránky 
umístěné na vstupní   bráně  MŠ U Stadionu 538, Velká Bíteš 

•   v  krajním  případě  osobním  podáním ve škole;  aby nedošlo k  vyšší  koncentraci  osob  jen  
po  předchozí  telefonické  domluvě a rezervaci času na  tel.čísle 725 909 815  

 
 

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. 
 
Žádosti budou přijímány v termínu od 3. do 14.5. 2021.  
  
Na pořadí obdržených žádostí nebude brán zřetel. Žádosti budou posuzovány podle předložených 
dokladů a vyhodnoceny v souladu s Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním 
roce 2021/2022.  
Žádosti se posuzují k poslednímu dni zápisu, tj. 14.5. 2021.  
 
V případě, že zákonní zástupci nemají možnost si žádost vytisknout, mohou si potřebné dokumenty 
vyzvednout v MŠ, a to po předchozí telefonické domluvě v době od 3. do 14. 5. 2021, popřípadě si 
žádost vytvořit sami a předat do mateřské školy jedním z výše uvedených způsobů.  V tomto 
případě však je třeba dodržet  zákonnou povinnost, co individuálně vytvořená žádost musí 
obsahovat – identifikaci účastníka řízení = dítěte a zákonného zástupce, označení správního orgánu 
= Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy, 
čeho se žádost týká =přijetí k předškolnímu vzdělávání, podpis zákonného zástupce. 

 
 
 

5)  Přidělení registračního čísla a informace o možnosti nahlížet do spisu: 
Po obdržení žádosti bude zákonným zástupcům přiděleno a prostřednictvím  sms zasláno 
registrační číslo dítěte a informace o možnosti nahlížet do spisu. Registrační číslo slouží jako 
identifikátor dítěte.  

 
 

6)  Seznam přijatých dětí dle registračních čísel bude zveřejněn  na webových stránkách školy  
      www.msbites.cz  nejpozději 1.6. 2021. 
 
      
 

7)  V případě, že dítě nebude k docházce přijato, bude zákonnému zástupci zasláno poštou do vlastních  
      rukou či do datové schránky Rozhodnutí o nepřijetí. 
 
8)  Doplňující informace k přijímacímu řízení, např. otázky ohledně povinného předškolního 
vzdělávání, individuálního vzdělávání, apod., budou zveřejněny na webových stránkách školy 
www.msbites.cz, kde najdete i tiskopis „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ včetně přílohy 
„Doložení řádného očkování dítěte“. V případě dotazů můžete kontaktovat ředitelku školy telefonicky  
725 909 815 nebo prostřednictvím e-mailu  reditelka@msbites.cz.            

                      
 
Doporučení pro zákonné zástupce:  
Doporučujeme zákonným zástupcům, aby „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ směřovali 
pouze do své „spádové“ mateřské školy (podle svého školského obvodu), kde mají větší příležitost pro 
přijetí dítěte k docházce do MŠ.  
 

Obecné informace k zápisům do mateřské školy v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR naleznete 

na adrese MŠMT ČR   https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-materskych-skol-pro-rok-2021-

2022/. 
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Poznámka: 

 

Vážení rodiče, v současné době nám společnost Správa MŠ software, s.r.o., s kterou připravujeme 

elektronický předzápis, vkládá do cloud aplikace na stránku naší školy námi poskytnuté informace 

(žádost,  kritéria přijetí…). Prosím, mějte trpělivost, přístup do programu Vám nebude zatím umožněn. 

Žádosti prostřednictvím elektronického portálu bude možné generovat až od pondělí 12.4. 2021. 

 

 


