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MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ DĚDINA, 
okres Kroměříž 

Nová Dědina 100    768 21 Kvasice 

 

Děti budou do mateřské školy přijímány podle těchto kritérií: 

 

1. Děti s trvalým bydlištěm v obci Nová Dědina, které před začátkem školního roku 

dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího  
 

 děti narozené od 1. 9. 2013 (v případě odkladu školní docházky) do 31. 8. 2018
 

 

2. Děti s trvalým bydlištěm v obci Nová Dědina, které dovrší tří let v období                         

od 1. 9. 2021  do 31. 12. 2021 v pořadí od nejstaršího 

 
děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 

 

3. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcí, které dovrší tří let v období                                

do 31. 12. 2021 v pořadí od nejstaršího 

 
děti narozené od 1. 9. 2013 (v případě odkladu školní docházky) do 31. 12. 2018 
 

 

4. Děti s trvalým bydlištěm v obci Nová Dědina, které dosáhnou věku tří let v období           

od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 

 

děti narozené od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 
 

5. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcí, které dosáhnou věku tří let v období                  

od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 
 

děti narozené od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 
 

Do mateřské školy mohou být k 1. 9. 2021 přijaty děti po dovršení dvou let (tzn. děti 

narozené nejpozději 31. 8. 2019). Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí, 

uvedeném ve školském rejstříku (24 dětí). Dítě mladší tří let musí splňovat požadavky pro 

pobyt v mateřské škole. 

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci (kromě dětí jeden rok před zahájením školní docházky). 

 

 

 

Bc. Magda Gazdošová,  
ředitelka mateřské školy 

V Nové  Dědině  23. 1. 2021 


