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KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

DO MŠ NOVÁ VES PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, Praha-východ, Nad Hřištěm 200 stanovila následující kritéria, 

podle nichž bude postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu s ustanovením 

zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v tomto pořadí:  

 

1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona 

s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Nová Ves. Zákonný 

zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2022 věku pěti let k zápisu 

k předškolnímu vzdělávání. 

2. Přednostní přijetí dětí s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci 

Nová Ves, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhnou čtvrtého roku věku 

a hlásí se k pravidelné, celodenní docházce, seřazené podle data narození od nejstarších po 

nejmladší. 

3. Přednostní přijetí dětí s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci 

Nová Ves, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhnou nejméně třetího 

roku věku a hlásí se k pravidelné, celodenní docházce, seřazené podle data narození od 

nejstarších po nejmladší. 

4. Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Nová Ves, v případě cizinců místo pobytu, které 

dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) a hlásí se 

k pravidelné, celodenní docházce, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

 

Děti budou přijímány podle splněných kritérií, dosaženého věku od nejstarších po nejmladší a podle 

místa trvalého pobytu do naplnění volné kapacity školy. 

Mateřská škola může přijmout pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, 

že jsou proti nákaze imunní, nebo mají doklad, že se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci 

(Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Netýká se dětí v posledním povinném ročníku 

vzdělávání (§ 50 Zákona o veřejném zdraví). 

 

O přijetí dítěte se zdravotním znevýhodněním rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného 

vyjádření školského poradenského zařízení, odborného lékaře, případně též registrujícího lékaře pro děti 

a dorost. 

 

 

 

 

Tato kritéria nabývají platnosti dnem 6. 4. 2022 

 

V Nové Vsi dne 6. 4. 2022  Vendula Loosová 

 ředitelka mateřské školy 
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