
Mateřské školy Kopřivnice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, ul. Krátká 1105 

742 21 Kopřivnice. Telefonní čísla: 556 813 305, 556 808 808. Elektronická adresa podatelny: 

reditelka@koprskolky.cz. Identifikátor datové schránky: vkgk47k 

 

Registrační číslo: ___________________________ Přijato dne: _________________________________ 

 

Číslo jednací: ______________________________  

 

Jméno a příjmení žadatele/zákonného zástupce: _____________________________________________ 

 

Místo trvalého pobytu (podle OP): ________________________________________________________ 

  

Adresa pro doručování: _________________________________________________________________ 

 

V případě jiného trvalého bydliště než Kopřivnice „Nájemní smlouva“ předložena                 ano – ne  
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 
do organizace Mateřské školy Kopřivnice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, ul. Krátká 1105, 

742 21 Kopřivnice – zastoupená ředitelkou Bc. Hanou Borosovou. 

Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

žádám o přijetí dítěte od školního roku 2020/2021 

 
 

Jméno a příjmení dítěte: __________________________________________________________________ 

 

Datum narození:              _________________________  

 

Trvalé bydliště dítěte:     ________________________________________________________________ 

 

k předškolnímu vzdělávání   
 

k datu: _____________________________   v MŠ: ____________________________________________ 
 

náhradní MŠ (v případě nedostatku volných míst): ______________________________________________ 

 

      

Přijetí dítěte do MŠ žádám z těchto důvodů (předškolní věk, sourozenec v žádané MŠ, zaměstnání, aj.) 

 

________________________________________________________________________________________ 
Zpracování osobních údajů v tomto dokumentu je prováděno zákonným způsobem. Tím je právní povinnost, kterou je 

správce povinován, a to na základě Zákona č. 500/20004 Sb. Správní řád a 561/2004 Sb. Školský zákon. Veškerá práva a povinnosti 

vyplývající ze zpracování osobních údajů je možno najít na adrese organizace www.skolky.koprivnice.org na GDPR. 

Jsem si vědom/a toho, že úmyslné uvedení nesprávného nebo neúplného údaje, zatajení požadovaného údaje za účelem 

získání neoprávněné výhody nebo nenahlášení dodatečných změn důležitých pro vydání Rozhodnutí je považováno za přestupek 

dle § 21, odst. 1, písm. b, c, zákona o přestupcích, č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které je postižitelné pokutou až do 

výše 10 000,- Kč. 

 

 

V Kopřivnici dne ___________________    Podpis zákonného zástupce: _____________________________ 

 
Přílohy: Kopie očkovacího průkazu dítěte doloženo:  ano   -   ne 

   Čestné prohlášení k očkování doloženo:  ano   -   ne 
 

 
 

http://www.skolky.koprivnice.org/

