
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 

ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice 742 21 

 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ 

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

Ředitelka Mateřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace, ul. Krátká 

1105, 742 21 Kopřivnice po dohodě se zřizovatelem Městem Kopřivnice a v souladu s § 34 

odst. 1) a 2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném 

vzdělávání stanovuje následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2021/2022: 

 

 

Termín a doba podání žádostí: 

 

 

3. května – 12. května 2021 
 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 

opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy 

budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí. 

 

Podání žádosti  

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo 

v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:  

…………………………………………………………………………………………………... 

1. do datové schránky školy (vkgk47k)  

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) 

reditelka@koprskolky.cz 

3. poštou (Mateřská škola Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice) 

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je 

nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu 

pohybu osob v prostorách školy. Osobní podání bude možné pouze ve čtvrtek 6. 

května 2021 od 8.00 hodin do 17.00 hodin a to v té MŠ, do které budete chtít dítě 

přihlásit. 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou 

výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je 

nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

 

 



Osobní podání žádosti: 

 

Místo pro podání žádostí: Mateřská škola (MŠ) ul. Krátká 1105, Kopřivnice 

    MŠ ul. Česká č. 549, Kopřivnice 

    MŠ ul. Francouzská č. 1180, Kopřivnice 

    MŠ ul. I. Šustaly č. 1120, Kopřivnice 

    MŠ ul. Pionýrská č. 727, Kopřivnice 

    MŠ ul. Záhumenní č. 1148, Kopřivnice 

    MŠ ul. Z. Buriana č. 967, Kopřivnice 

    MŠ Kopřivnice, Lubina č. 199 

    MŠ Kopřivnice, Mniší č. 132 

 

Termín podání:  čtvrtek 6. května 2021  8.00 – 17.00 hod. 
 

Důležité informace k osobnímu podání: 

 

• Formulář Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kopřivnice, 

Zápisní list, Potvrzení k lékaři a Poučení žadatele si stáhněte a vytiskněte 

z www.koprskolky.cz a vyplňte si potřebné údaje doma.  

• Rodiče se k zápisu dostaví osobně bez  dítěte do té mateřské školy, kam chtějí dítě 

zapsat. V mateřské škole obdrží registrační číslo žádosti. 

K zápisu přineste doklady totožnosti:  

• dítě – rodný list  

• dítě – potvrzení lékaře o přeočkování dítěte, s výjimkou dětí, pro které je od 

1.9.2021  předškolní vzdělávání povinné 

• zákonný zástupce – občanský průkaz   

 

 

Důležité informace k ostatnímu podání (zasláno jinými technickými prostředky): 

 

• Formulář Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kopřivnice, 

Zápisní list a Poučení si stáhněte a vytiskněte z www.koprskolky.cz a vyplňte si 

potřebné údaje  

 

• Registrační číslo dítěte Vám zašleme po obdržení potřebných dokumentů k 

zapsání Vašeho dítěte do MŠ na e-mail, který uvedete v Zápisním listě nebo SMS 

zprávou 
 

•  POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A DOKUMENTY K PŘIJETÍ:  

 

1. Zápisní list  

2. Žádost o přijetí dítěte  

3.  Poučení žadatele  

4. Kopie rodného listu dítěte (stačí ofotit)  

5. Potvrzení lékaře o přeočkování dítěte, s výjimkou dětí, pro které je od 

1.9.2021  předškolní vzdělávání povinné 

6.  V případě jiného trvalého bydliště než je Kopřivnice – ofocenou 

nájemní smlouvu  

 

 

http://www.koprskolky.cz/
http://www.koprskolky.cz/


• Dle výše jmenovaného zákona jsou do MŠ zapisovány děti zpravidla ve věku od 3 do 

6 let, nejdříve však děti od 2 let. Děti mladší 3 let mohou být přijaty pouze v případě, 

že místa nebyla zaplněna staršími dětmi. Rozhodující pro přijetí je počet dosažených 

bodů a věk dítěte. 

• Dítě mladší tří let lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění 

těchto podmínek: 

- dítě musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené 

Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a Školním 

vzdělávacím programem, 

- je přiměřeně samostatné – umí se částečně obléknout, komunikovat, 

samostatně jíst lžící, napít se z hrníčku, používat WC, začlení se do 

kolektivu dětí. 

 

 

• Děti budou zapisovány ve dnech stanovených pro termín zápisu. K žádostem podaným 

po termínu nebude přihlíženo a budou vyřízeny pouze v případě, že nebudou obsazena 

všechna místa. 

• V průběhu školního roku 2021/2022 mohou být přijaty děti, které nebyly u zápisu jen 

v případě, že se v MŠ uvolní místo. 

• O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy. Při rozhodování se řídí Vnitřním 

předpisem č. 13 – Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole. 

 

 

 

 

V Kopřivnici dne 1.4.2021     Bc. Hana Borosová 

       ředitelka Mateřských škol Kopřivnice, p.o. 

 
 


