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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce Osová Bítýška, konaného dne  26. 02. 2020 
Zastupitelstvo obce 
- schvaluje stanovení dopravního značení v obci Osová Bítýška..
- bere na vědomí informaci o nutnosti výměny kotle v Centru kultury a sportu.
- bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12.
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,- Kč na pořádání

„POULIČNÍHO JARMARKU DĚTSKÝCH DOVEDNOSTÍ“.
- schvaluje  „Smlouvu o zrušení věcného břemene a o zrušení předkupního práva

jako práva věcného“ na pozemek p.č. st. 176 v k.ú. Osová Bítýška.

Nouzový stav v Osové Bítýšce

V březnu proběhla úprava 
hřiště v místní části Osová

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

Jaká platí opatření 
v Osové Bítýšce?
Platí samozřejmě všechna opatření

vycházející z nouzového stavu. K dne-
šnímu datu jsou platná obecná nařízení
ohledně nošení roušek, vzdálenost osob
minimálně 2 metry, povolení pobytu na
veřejnosti pouze v nezbytně nutných
případech a maximálně ve dvou, vyhra-
zená doba nákupu pro seniory, uzavře-
ní škol, veřejných budov a sportovišť. 

Průběžně uplatňujeme všechna 
omezení, která zavádí vláda, a veškerá
nová opatření jsou ihned zveřejněna na
stránkách obce v „Aktualitách“ a navíc
ve stálém informačním letáku na-
zvaném „Aktuální opatření v Osové
Bítýšce“. Současně jsou veškeré infor-

mace zaslány emailem jednotlivým 
občanům, kteří se přihlásili na našich
stránkách k odběru novinek. Musíme si
uvědomit důležitou věc, nikdo z nás ne-
byl na tuto situaci připraven a všechny
problémy musely být řešeny tak, jak
přicházely, proto se nařízení nestále
mění. 

Co udělala konkrétně naše obec?
Vybavili jsme všechny obyvatele

Osové Bítýšky a místní části Osová 
ochrannými rouškami. V první vlně do-
stali roušky všichni obyvatelé plošně
do svých schránek. Dále měli možnost
vyzvednout si další kusy všichni, kteří
je potřebovali, a to bez omezení, což
platí i nadále. Rouškami jsme zásobili
nejen obyvatele, ale také všechna důle-

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

Potřebné dokumenty
● můžete stáhnout na webových stránkách školy: https://www.zsob.cz/materska-

skola/aktualne-z-ms
● požádat o jejich zaslání na adrese: daniela.dolakova@zsob.cz
● osobně si je vyzvednout v mateřské škole v době provozu od 6.30 do 16.00

Přihláška má dvě varianty:
● pro děti s povinnou předškolní docházkou bez potvrzení o očkování – označe-

na P
● 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: danie-

la.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 po-
zdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účast-
níka řízení máte možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího říze-
ní Vašeho dítěte do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a ma-
teřská 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.

Pro jednodušší vyhledávání materiálů zasílaných našimi učiteli k domácí pří-
pravě žáků bylo zřízeno nové společné úložiště – odkaz najdete na webových
stránkách školy www.zsob.cz
Na webových stránkách školy (i obce) najdete i další informace (zápisy do ZŠ
i do MŠ, informace k přijímacímu řízení na střední školy, žádost o ošetřovné,
nabídka činností pro děti z mateřské školy atd.). Informace jsou průběžně ak-
tualizovány.

žitá místa v obci-úřad, prodejny, po-
štovní doručovatelky a také ordinace
místních lékařů a pracovnice v lékárně. 

Velký dík patří všem dobrovol-
ným „švadlenkám“ za to, že přispěli
svými výrobky, a také všem, kteří po-
skytli látky na jejich výrobu. Díky to-
mu jsme byli schopni nabídnout oby-
vatelům více kusů. Mám velkou ra-
dost, že jsme schopni si v případě po-
třeby vyjít vstříc a vzájemně nezištně
pomoci. 

Ochota pomoci se odrazila také 
v tom, že jsme mohli vytvořit „skupinu
dobrovolníků“, kteří se nabídli, že 
v případě potřeby zajistí jakoukoliv po-
moc k zabezpečení služeb. 

Velmi důležitá služba, která v naší
obci funguje, je možnost zajištění
nákupu pro seniory. V letáku, který
našli všichni ve svých poštovních sch-
ránkách, bylo zveřejněno telefonní čís-
lo, na němž je možno si tuto službu do-
mluvit. 

Dále naše obec zajistila občanům 50
ml dezinfekce na osobu, což je dvoj-

násobné množství než to, co poskytl
Kraj Vysočina. Dezinfekci, jež je urče-
ná na ruce a povrchy, si mohou 
občané, kteří tak ještě neučinili, vy-
zvednout na obecním úřadě v úřed-
ních hodinách až do konce dubna.
Zároveň byla dezinfekce poskytnuta
také již zmíněným subjektům zajišťu-
jícím občanskou vybavenost obce.

Od 16. dubna je možnost si na 
obecním úřadě po telefonické do-
mluvě zakoupit za výrobní cenu 50
Kč ochranný štít vytisknutý na 3D
tiskárně.

Věřím, že toto nelehké období spo-
lečně zvládneme. Je ale potřeba do-
držovat všechna doporučení, přestože
nás některá omezují poměrně výrazně.
Děkuji vám všem, že jste k sobě
vzájemně tolerantní a ohleduplní, že
respektujete a dodržujete nařízení.
Jenom zodpovědný přístup nás všech
nám pomůže situaci zvládnout a vrátit
se co nejdříve k běžnému životu. 

Mgr. Lenka Štěpánová, 
starostka obce

Ze základní školy

mutace SVRATKA číslování podle Svratky:_SVRATKA.QXD 21.4.2020 8:47 Stránka 6



15OSOVÁ BÍTÝŠKA  |

KRITÉRIA PRO
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 
DO MŠ Osová Bítýška
PRO ŠKOLNÍ ROK
2020/2021

ZÁPIS 4. 5. – 14. 5. 2020

Informace pro přijímání dětí do mateřské školy 
pro školní rok 2020/2021
Každé přihlášené dítě obdrží registrační číslo – bude Vám sděleno při odevzdání
dokumentů k zápisu nebo odesláno na e-mailovou adresu, ze které přijdou doku-
menty.

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 doručo-
váno, 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 zve-
řejněním 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 vzdě-
lávání, za oznámená.

V případě rovnosti bodů 
rozhoduje věk dítěte 
(starší mají přednost).

V Osové Bítýšce 31. 3. 2020

Mgr. Milan Malý
ředitel
Základní škola a mateřská škola 
Osová Bítýška

Tel.: 776 859 685, 
566 536 922

E-mail: maly@zsob.cz
Web: www.zsob.cz

O případném nepřijetí budete informováni doporučeným dopisem odeslaným 
1. června 2020. 

Kapacita mateřské školy je 56 dětí. Do 1. ročníku ZŠ bude odcházet pravděpo-
dobně 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 do-
cházky (informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, písemná dohoda
o docházce, přihláška ke stravování, informace pro nově přijaté děti) budete in-
formováni 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 kapa-
city 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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