
Mateřská škola Nová Ves I, Václavské náměstí 48, 280 02 Kolín 2 

Telefon: 321762272 Email: msnovavesi@seznam.cz 

  

 
 

1 
 

 

Kritéria pro zařazení dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 

 Kapacita mateřské školy – 50 dětí 

     Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2021. O přijetí dítěte v jiném než 

řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu 

školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ, budou děti 

přijímány dle kritérií ředitelky školy. 

 Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ: 

1. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu 

pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt v Nové Vsi, na Ohradě – předškolní 

vzdělávání je od 1.9.2017 povinné, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku věku 

(od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého 

roku).      

2. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu 

v případě, kdy dítě má trvalý pobyt v Nové Vsi, na Ohradě.                                     

3. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu 

v případě, kdy dítě má trvalý pobyt v Nové Vsi, na Ohradě.                                    

4. Bude-li volná kapacita v MŠ, může ředitelka přijmout i děti dvouleté, přednostně 

ze spádové oblasti Nová Ves, Ohrada, ale pouze v případě, že budou schopné 

účastnit se vzdělávání v mateřské škole. 

5. Dále mohou být přijaty děti, které jsou z jiné spádové oblasti, též do naplnění 

kapacity mateřské školy, a to od nejstaršího k nejmladšímu. 

Doplňkové kritérium: 

6. Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným 

zvláštního zřetele (např.: dítě samoživitele/samoživitelky, osiřelé dítě; dítě, 

kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.).  

 

Pozn.: 

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní 

vzdělávání, oznámí tuto skutečnost písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce 

před začátkem školního roku (do 31.5.2021). 

 

                                

V Nové Vsi dne 25.1.2021       Hana Doležalová 

          ředitelka MŠ 

 

 


