
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: ms-

kratka@koprivnice.org. Identifikátor datové schránky: vkgk47k 

 

Přijato dne: ____________________________                           Číslo jednací: ______________________ 

 

Ž Á D O S T 

o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 

 
Jméno a příjmení zákonného zástupce………………………………………………… 

Trvalé bydliště ……………………………………………………………………… 

 

Současné bydliště ……………………………………………………………………… 
(Vyplňte jen v případě, že se liší od trvalého bydliště) 

 
Osvobození od úplaty žádám na nezaopatřené dítě/děti, které mám ve své péči: 

 
1. Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………….. 

 

 Datum narození ……………………… 

            
          Variabilní symbol ……………… Navštěvuje školské zařízení ………………………. 

 

2. Jméno a příjmení dítěte ………………………………………………… 

 

Datum narození ……………………… 

 

Variabilní symbol ………………. Navštěvuje školské zařízení ……………………… 

                        

      Potvrzuji, že pobírám dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí nebo doplatek na 

bydlení*. Doklad o pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi přikládám k žádosti. 
 

*(nehodící se škrtněte) 

UPOZORNĚNÍ A POUČENÍ 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) právních následků při uvedení nepravdivých údajů, včetně 

případné odpovědnosti za přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. 

Jsem si vědom/a, že dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů mám právo 

navrhovat důkazy a jejich doplnění a možnost se před vydáním správního rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. Byl(a) jsem 

seznámen(a) s podklady pro vydání rozhodnutí o nároku na osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. 

V případě doplnění dalších (nových) skutečností jsem si vědom(a), že tyto skutečnosti budou také sloužit jako 

podklady pro rozhodování o nároku na osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Den, kdy podání 

(žádost) dojde správnímu orgánu příslušnému ve věci rozhodnout je dnem zahájení správního řízení. 

 

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. 
 

 

 

 

V Kopřivnici dne …………………  Podpis zákonného zástupce ……………………….. 

 


