
Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice, IČ 47559268 

ZÁPIS DO MMŠ HOŘOVICE 
proběhne  

4. 5. 2023 od 16.00 do 18.00 hodin 

v budově MŠ, Větrná 869 

 
S sebou: vyplněnou přihlášku, občanský průkaz rodiče, rodný 

list dítěte, potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, potvrzení o 

očkování, vyplněný dotazník  

TISKOPISY 

a) jsou ke stažení na webu MŠ - www.mmshorovice.cz, sekce Zápis 23/24 

b) v papírové podobě budou k dispozici u dveří do vestibulu školy na Větrné 

869, Hořovice. Toto místo bude přístupné od 20. 4. do 4. 5. 2023 denně 

7 – 8:30 a 14:30 - 16:30 hod. 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí:  Věk, bydliště 

 

Možnost individuálního vzdělávání pro předškoláky, oznámení je třeba podat 

do 31. 5. 2023 

 
VÝSLEDKY ZÁPISU 

Do 30 dnů od zápisu budou pod vašimi registračními čísly (obdržíte u zápisu) 

zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a ve 

vývěsce MŠ.  

 

http://www.mmshorovice.cz/


Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice, IČ 47559268 

DOKUMENTY: 
 

 1)   POTVRZENÍ O TRVALÉM BYDLIŠTI  - vystaví Městský úřad 
 

2) CIZINCI – doloží potvrzení o povolení k pobytu na území ČR. Toto 
potvrzení vydává Odbor azylové a migrační politiky Příbram. 

 
3) AZYLANTI – doloží potvrzení o ,,Strpění na území ČR“ nebo jiný 

identifikační doklad 
 
4) OČKOVÁNÍ – tiskopis na webu MŠ (nemusí dokládat děti, které 

dovrší k 31. 8. 2023 pět let). 
 

5) RODNÝ LIST – originál předloží rodič k nahlédnutí u zápisu  
 
6) DOTAZNÍK – tiskopis Příloha k přihlášce na webu MŠ 

 
7) ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – potvrzení vám vydá základní škola, 

kde bylo dítě u zápisu, a to na základě doporučení Pedagogicko 

psychologické poradny. Rozhodnutí o odkladu školní docházky 

doručte do MŠ nejpozději do 15. 5. 2023. 

 

8) INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – tiskopis Oznámení na webu MŠ 

 
 

ADAPTACE, PŘÍPRAVA na nový školní rok 

Rozdělení dětí do tříd – seznamy budou k dispozici na webu MŠ ve druhé 

polovině srpna 

Setkání rodičů ve třídách – poslední týden v srpnu, podrobnější informace 

obdržíte s předstihem v sms od své budoucí učitelky                                                                                                                                                             

 

 

 


