
Obecní úřad Osová Bítýška 3, 594 53, tel.: 566 536 716, mail: info@osovabityska.cz, web: www.osovabityska.cz

14 |  OSOVÁ BÍTÝŠKA

Osová Bítýška a místní
část Osová

Osová Bítýška 30 400,-
Záblatí 6 061,-
Vlkov 4 500,-
Skřinářov 2 600,-
Ořechov, Ronov 4 500,-
Celkem 48 061,-

Jménem Charity České republiky 
všem dárcům mnohokrát děkujeme.

Příprava kalendáře na rok 2022

Vítání občánků 
narozených v roce 2019

Zápis do prvního ročníku 
pro školní rok 2021/2022 

Věkové složení obce 
k 31. 12. 2020 
Typ pobytu: platný trvalý pobyt

Pro rok 2022 připravujeme vydání ka-
lendáře s fotografiemi z obce Osová
Bítýška, místní části Osová a přilehlého
okolí, a rádi bychom vás proto požádali 
o spolupráci. 

Pokud máte fotografie z naší obce 
a jejího nejbližšího okolí, o kterých si
myslíte, že by je měli vidět také ostatní,
zašlete je v maximální velikosti ve for-
mátu JPG na emailovou adresu 
info@osovabityska.cz. Na fotografiích
můžou být zachyceny místní památky,
příroda, klimatické jevy, kulturní, spor-
tovní či jiné události apod. Zaslané foto-
grafie budou roztříděny a vybrané sním-
ky zveřejněny. 

Poskytnutím fotografií zasílatel pro-
hlašuje, že je autorem fotografií, zříká se
všech autorských práv k fotografiím a
souhlasí s publikováním zaslaných foto-
grafií v tiskové nebo v elektronické po-
době bez nároků na honorář. Dále pro-
hlašuje, že má udělen souhlas s užitím fo-
tografií od osob, které jsou na fotografi-
ích případně zachyceny. Užití fotografií
se poskytuje bez časového a teritoriál-
ního omezení.

V Osové Bítýšce se již stalo tradicí jar-
ní vítání narozených občánků. Situace
v loňském roce však byla velmi kom-
plikovaná a nic nenahrávalo tomu, aby
se slavnostní vítání dětí narozených 
v roce 2019 mohlo uskutečnit. A to bo-
hužel nejen na jaře, ale ani během
zbytku roku. 

Jak sami víte, situace se nezlepšila,
ba právě naopak. A nelze ani předpo-
kládat, že by se v nejbližší době nějak

Tříkrálová sbírka 2021 
farnost Osová Bítýška

zásadně změnila vládní epidemiologic-
ká nařízení ohledně organizování ve-
řejných akcí. Protože však chce obec
Osová Bítýška alespoň částečně a v
možné míře dostát svým milým povin-
nostem, rozhodla se kompenzovat tuto
slavnost alespoň předáním symbolic-
kých dárků občánkům i rodičům, a to
nejen za rok 2019, ale podobným způ-
sobem budou předány dárky také naro-
zeným občánkům v roce 2020. 

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se bude konat bez přítomnosti zapiso-
vaných dětí ve škole. 

Škola bude přijímat žádosti od 1. 4. 2021 do 22. 4. 2021. Veškeré potřebné formuláře naleznete na webo-
vých stránkách školy v záložce DOKUMENTY.

Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby:  
1. Do datové schránky školy (Identifikátor datové schránky: usvmf8c).
2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem.
3. Poštou na adresu školy.
4. Osobně 22. dubna 2021 od 7.00 do 15.30 (vyzvednutí dokumentů, nahlédnutí do spisu, případně po 

telefonické domluvě i jindy - 605 566 381 Dana Bělochová). 
Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. Žádost o přijetí (či o odklad školní

docházky) musí podat zákonní zástupci dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, popřípadě dětí, které mě-
ly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2021. 

Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení škol-
ského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře. 

Věk Ženy Muži Celkem

0 - 5 42 30 72
6 - 17 70 60 130
18 - 29 65 47 112
30 - 39 56 55 111
40 - 49 87 69 156
50 - 59 60 66 126
60 - 69 47 53 100
70 - 79 42 35 77
80 - 89 18 10 28
90 - 99 2 1 3
100 + 0 0 0

Celkem 489 426 915
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Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška
Osová Bítýška 246, 594 53 0sová Bítýška,  IČO; 70 87 70 68, tel.: 566 536 922, 776 859 685, e-mail: maly@zsob.cz

V prosinci, těsně před vánočními
prázdninami, proběhlo na II. stupni
naší základní školy školní kolo
zeměpisné olympiády.

Letošní školní kolo se lišilo od kol
předchozích tím, že bylo uskutečněno
online formou a stejným způsobem
bude probíhat také okresní kolo. 

V tomto případě však již ve spolupráci
s Masarykovou univerzitou přes jejich
informační systém IS MUNI.

Celkově se školního kola účastni-
lo 32 žáků ze 6.-9. ročníku, kteří v
testu předvedli nejen své teoretické
zeměpisné znalosti, ale také pro-
kázali dobrou orientaci při práci s at-

Pozn.: V případě, že dítě nebude mít 6 let k 1. 9. 2021, je nutné doložit vyjádření
školského poradenského zařízení. Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30.
6. 2022, zákonný zástupce doloží dvě vyjádření; Školského poradenského zařízení
+ odborného (dětského) lékaře dítěte. 

V případě, že doporučení nebudete mít, podáte pouze žádost a doporučení do-
ložíte později – do konce května. 

O případném nepřijetí budete informováni doporučeným dopisem 
30. dubna 2021.

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen 
30. dubna seznam registračních čísel přijatých dětí, dětí s odkladem školní
docházky a dětí nepřijatých.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,
stanovuje ředitel Základní školy a mateřské školy Osová Bítýška 

kritéria přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Děti budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců podle těchto kritérií:
1. Děti s místem trvalého pobytu k 1. 4. 2021 v Osové Bítýšce 1 bod
2. Ostatní děti 0 bodů

V případě rovnosti bodů bude přihlíženo k věku - upřednostněny budou děti starší.
Škola má kapacitu 330 žáků, v současné době je ve škole 285 žáků. Z devátého ročníku odejde 34 žáků, očekáváme, že k zápisu se dostaví 25 žáků.
Vítáme i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je bezbariérová.

Školní kolo zeměpisné olympiády
lasem. Všichni žáci se stali úsp-
ěšnými řešiteli školního kola a tímto
jim blahopřejeme. Do okresního ko-
la postupují tito žáci:

Kategorie C (8. a 9.třída):
Adam Bednář, Michal Havelka 
a Tomáš Urbánek.
Kategorie B (7. třída):

René Batelka, Michal Káňa 
a Daniela Neumannová
Kategorie A (6. třída): 
Filip Klíma, Lea Kolbábková 
a Michaela Doležalová
Všem žákům, kteří budou naši

školu reprezentovat v okresním ko-
le, přejeme hodně úspěchů.

Z tiskové zprávy z 13. 1. 2021
Na silnicích kraje Vysočina, včetně
úseku dálnice D1 procházejícího
Vysočinou, policisté Krajského ředi-
telství policie kraje Vysočina v loň-
ském roce vyšetřovali celkem 
4 492 dopravních nehod, při nichž
bezprostředně (do 24 hodin) po do-
pravní nehodě zemřelo 37 osob.
Některé loňské dopravní nehody ne-
musely mít tak tragické následky,
kdyby řidiči dodržovali všechny po-
vinnosti dané jim zákonem o provo-
zu na pozemních komunikacích, a to
zejména povinnost být za jízdy při-
poután bezpečnostním pásem. Další
čtyři osoby zemřely později na ná-
sledky těžkých zranění. Při loňských
dopravních nehodách se dalších 104
osob těžce zranilo a dalších 1 094 
osob utrpělo lehká zranění. 

Vývoj dopravní nehodovosti 
v našem kraji zaznamenal v mezi-
ročním srovnání pokles o 313 do-
pravních nehod, což vyjadřuje sedmi
procentní pokles. Následky vykazují
meziroční snížení v počtu úmrtí.
Počet úmrtí bezprostředně po do-
pravní nehodě se snížil ve srovnání 
s rokem 2019 o tři úmrtí, což vy-
jádřeno procenty představuje pokles
o osm procent. Počet těžkých zraně-
ní se meziročně zvýšil o dvě procen-
ta (nárůst o dva případy) a počet leh-

kých zranění se snížil o tři-
náct procent (pokles cel-
kem o 170 případů).

Hmotná škoda způ-
sobená na havarova-
ných vozidlech a da-
lším majetku dosáhla
částky 291 001 000 ko-
run a byla nižší o šest pro-
cent ve srovnání se škodou
způsobenou při nehodách v roce
2019.

Ve 174 případech loni policisté
při vyšetřování nehod zjistili, že ři-
diči před jízdou požili alkoholické
nápoje a v pěti případech byli řidiči
pod vlivem omamných a psycho-
tropních látek. Poměrně časté byly
případy, že dechové zkoušky u řidi-
čů vykazovaly hodnoty vyšší než
dvě promile alkoholu, kdy výjimkou
loni nebyly ani hodnoty přesahující
tři promile alkoholu a dokonce také
téměř čtyři promile alkoholu v de-
chu.

Hlavní příčiny dopravních nehod
jsou na silnicích našeho kraje dlou-
hodobě neměnné. Na příčinách do-
pravních nehod se loni v největší
míře podílel nesprávný způsob jízdy
(1 709 nehod), nepřiměřená rychlost
jízdy (617 nehod), nedání přednosti
v jízdě (302 nehod) a v neposlední
řadě také nesprávné předjíždění (62

nehod). Na 22 dopravních
nehodách se podílela
technická závada.
Největší počet doprav-
ních nehod zavinili lo-
ni v našem kraji řidiči
osobních vozidel. Za

nimi následují řidiči ná-
kladních vozidel. V roce

2020 došlo opět k vysokému
počtu dopravních nehod zaviněných

zvěří. Loni policisté dokumentovali
celkem 1 736 případů střetů vozidel
s lesní zvěří. V působnosti
Krajského ředitelství policie kraje
Vysočina se jedná o dlouhodobý jev.

Krajské ředitelství policie 
kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí – tisková mluvčí

Statistika dopravních nehod za rok 2020 v kraji Vysočina 
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