
Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice 

Městská mateřská  škola Hořovice 
vyhlašuje 

Zápis 
školní  rok  2020/2021 

 
Poštovní adresa:     Větrná 869, Hořovice 
e-mail:                       mms.reditelna@email.cz 
tel.:                            734 159 444 
Datová schránka:      kpjxku3 

 
Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Hořovice  proběhne v souladu 
správními předpisy a danými kritérii přijímání dětí pro školní rok 2020/2021, ale 
s upuštěním od tradičních postupů, a to vzhledem k mimořádným opatřením 
nařízených vládou ČR  a rozhodnutím Krizového štábu ORP Hořovice čj.:  MUHO 
7059/2020  o uzavření školy v důsledku koronavirové infekce. 
 
Ředitelka MMŠ Hořovice v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) stanoví organizaci a dobu zápisu takto: 

 

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK: 
 

od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 
 

bez osobní přítomnosti dětí ve škole 



Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice 

 
DALŠÍ DOKUMENTY: 

1) Potvrzení o trvalém bydlišti – pro děti s trvalým bydlištěm 
v Hořovicích a spádových  obcí  (Rpety, Felbabka, Hvozdec a Otmíče) 
nebude vyžadováno potvrzení o trvalém pobytu od každého 
jednotlivce. Potvrzení doloží ředitelce MŠ souhrnně příslušný 
Městský/ obecní úřad.  

      Uchazeči mimo spádovou oblast si zajistí potvrzení sami. 
 
2) Cizinci – doloží potvrzení o povolení k pobytu na území ČR. Toto 

potvrzení vydává Odbor azylové a migrační politiky Příbram, Žežická 
498, Příbram V. – Zdaboř.  
 

3) Očkování - Prohlášení zákonného zástupce + příloha – ad tiskopis 
 

4) Rozhodnutí o odkladu školní docházky – potvrzení vám vydá základní 

škola, kde jste byli u zápisu, a to na základě doporučení Pedagogicko 

psychologické poradny. Rozhodnutí o odkladu školní docházky 

doručte do MŠ co nejdříve, nejpozději však do 15. 6. 2020 

5) Přihláška ke stravování – podají pouze přijatí, termín od 15. do 30.6. 
2020, osobně nebo emailem: účetní Jana Andělová, tel. 775 887 560, 
email: ucetni.mms@seznam.cz 
 

 
TISKOPISY -  Přihláška, Očkování/ prohlášení a Přihláška ke stravování: 
Jsou: 

a) k dispozici na webu školy www.mmshorovice.cz  v sekci Zápis. 
b) Pokud nevlastníte tiskárnu  lze si vyzvednout tiskopisy u dveří do 

vestibulu školy na Větrné 869, Hořovice.  

Toto místo bude přístupné každé pondělí (4. a 11. 5. 2020) od 9:00 hod. 

do 12:00 hod. a každou středu (6. a 13. 5. 2020) od 14:00 hod. do 16:00 

hod. 

 

 

 

mailto:ucetni.mms@seznam.cz
http://www.mmshorovice.cz/


Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice 

ZPŮSOBY DORUČENÍ dokumentů do MŠ: 

1) Datovou schránkou školy (kpjxku3) 

 2)  Emailem: mms.reditelna@email.cz s uznávaným elektronickým podpisem! 
Nelze poslat jen prostý e-mail! 
 
3) Poštou - na adresu Městská mateřská škola Hořovice, Větrná 869, 268 01 

Hořovice 

 4) Výjimečně lze realizovat osobní podání - předem je však nutné dohodnout 

telefonicky s ředitelkou školy na č. 734 159 444 

 

POTVRZENÍ DORUČENÍ 

Na základě doručené přihlášky vám bude do 2 dnů prostřednictvím   
e-mailu či sms zprávy sděleno potvrzení o přijetí přihlášky a zároveň vám bude 
zasláno registrační číslo. Registrační číslo si pečlivě uložte. 
Pokud potvrzení o přijetí přihlášky neobdržíte, ověřte si podání přihlášky 
telefonicky bezodkladně. 
 

VÝSLEDKY ZÁPISU 

Po uplynutí termínu podání přihlášek ( 16. 5. 2020 včetně), budou do 30 dnů 

pod vašimi registračními čísly zveřejněny výsledky přijímacího řízení, a to na 

webových stránkách školy (www.mmshorovice.cz) a ve vývěsce školy (plot proti 

bytovým domům).  

Společné setkání: Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme s přijatými 

dětmi a jejich rodiči setkání k seznámení s prostředím a prostory školy a se 

zaměstnanci. O tomto setkání vás budeme včas informovat. 

 

V Hořovicích dne: 3. 4. 2020 

                                                                                               Helena Nesnídalová 

                                                                                               Ředitelka MMŠ Hořovice,  

                                                                                                tel. 734 159 444 

 



Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice 

 


