
Mateřská škola Nová Ves, Praha – východ 

Nad Hřištěm 200, 250 63 Nová Ves, IČ: 72069724, tel.: 602 436 782 

e-mail: msnovaves@email.cz, web: www.skolkanovaves.cz 

 

INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Vážení rodiče, 

srdečně vás zveme na „Den otevřených dveří“ v naší mateřské škole dne 21. 4. 2022 od 16,30 do 17,30 hod na obou 

pracovištích (v MŠ Nad Hřištěm 200 i na odloučeném pracovišti Nová Ves 500). 

 

Výdej žádostí o přijetí: 

V rámci dne otevřených dveří si můžete žádost vyzvednout osobně na obou pracovištích. Zároveň bude formulář žádosti 

k dispozici ke stažení na webových stránkách školy www.skolkanovaves.cz. Vyzvednutí žádosti osobně v mateřské 

škole v jiný den lze po předchozí telefonické dohodě (pouze v budově Nad Hřištěm 200). 

 

Místo zápisu:   

Termín zápisu:  

 

Zápis je určený pro děti s českým státním občanstvím a pro děti cizince, které jsou 

oprávněny pobývat v ČR na dobu delší než 90 dnů – s výjimkou cizinců, kterým byla 

poskytnuta v ČR dočasná ochrana před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině od 

24. 2. 2022 a později. Pro tyto děti je stanoven termín zápisu do mateřské školy pro 

školní rok 2022/2023 v době od 1. 6. do 15. 7. 2022. Bližší podmínky a termín zápisu budou upřesněny v průběhu 

měsíce května. 

 

Průběh zápisu: 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte osobně a předloží tyto dokumenty: 

1. občanský průkaz 

2. originál rodného listu dítěte 

3. žádost o přijetí dítěte do mateřské školy – čitelně vyplněnou 

4. vyjádření dětského lékaře s potvrzením o očkování dítěte – neplatí pro děti, které budou plnit povinné předškolní 

vzdělávání (vyjádření lékaře je součástí žádosti o přijetí) 

 

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. Poté obdržíte registrační číslo vaší žádosti a další organizační informace. 

Nejdéle do třiceti dnů od konání zápisu ředitelka mateřské školy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. 

Rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy, na veřejně 

přístupném místě mateřské školy (na vstupní brance obou pracovišť) a na vývěsce OÚ Nová Ves. Tímto se rozhodnutí 

o přijetí považují za doručená.  

Rozhodnutí o nepřijetí si budou moci zákonní zástupci osobně převzít v MŠ, termín bude upřesněn s výsledky zápisu. 

Nevyzvednutá rozhodnutí budou zákonným zástupcům zaslána prostřednictvím České pošty do vlastních rukou. 

Na webových stránkách školy jsou zveřejněna „Kritéria přijímání do MŠ“, pro školní rok 2022/2023, podle kterých 

bude ředitelka postupovat při rozhodování o přijetí. Přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem v obci, starší tří let. 

V souladu s § 36 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána zákonným zástupcům 

možnost nahlédnutí do svého spisu a vyjádřit se k podkladům řízení dne 9. 5. 2022 od 10,00 do 11,00 hodin 

v ředitelně mateřské školy, případně po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 602 436 782.  

Umístění dětí do jednotlivých tříd a pracovišť je plně v kompetenci ředitelky školy. 

V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů kontaktuje ředitelku školy na telefonním čísle 602 436 782 či 

e-mailem na msnovaves@email.cz 

 

 

V Nové Vsi dne 6. 4. 2022 Vendula Loosová 

 ředitelka mateřské školy 
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