
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 2022/2023: 

 

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 zápisu:  čtvrtek 5.5.2022  8.00 – 15.30 hod. 
 

Důležité informace: 

 

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

společně se Zápisním listem a Poučením v den zápisu v našich mateřských školách nebo 

si jej můžete stáhnout www.koprskolky.cz 

• Rodiče se k zápisu dostaví osobně společně s dítětem 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 

1.9.2022 předškolní vzdělávání povinné 

• zákonný zástupce – občanský průkaz   

• 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. 

http://www.koprskolky.cz/


• Děti budou zapisovány ve dni stanoveném 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 2022/2023 mohou být přijaty děti, které nebyly u zápisu jen 

v případě, že se v MŠ uvolní místo. 

• Zákonní zástupci dítěte odpovídají za bezpečnost svého dítěte při zápisu po celou dobu 

pobytu v MŠ. 

• 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 1.4.2022     Bc. Hana Borosová 

       ředitelka Mateřských škol Kopřivnice, p.o. 

 
 

 


