
Oznámení o mimořádném zápisu do Mateřské školy Horoměřice
pro školní rok 2021/2022

V dohodě se zřizovatelem a dle platných právních předpisů organizuje
ředitelka Mateřské školy Horoměřice, okres Praha – západ mimořádný zápis na

nově vzniklá místa po dostavbě pavilonu A v ulici Komenského. Několik
nových míst vznikne i v budově ZŠ.

Mimořádný zápis musí absolvovat i rodiče dětí, které nebyly přijaty
v květnovém termínu zápisu!

Zápis do MŠ proběhne v termínu 29. 11. 2021 - 10. 12. 2021
pomocí nové aplikace Twigsee.

1. Rodiče vyplní online předzápisový lístek, link bude na
webových stránkách MŠ www.mshoromerice.cz v záložce

ZÁPIS.
2. Systém vygeneruje evidenční číslo i potřebné dokumenty a

zašle je rodičům na uvedený email. (žádost o přijetí, oznámení
o možnosti nahlédnout do spisu, potvrzení od lékaře/ čestné

prohlášení o očkování)
3. Rodiče doručí PODEPSANÉ dokumenty do MŠ (na adresu
Velvarská 310 nebo Komenského 999) jedním z následujících

způsobů:
1. do datové schránky
2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
3. poštou - doporučeně
4. při osobním jednání s ředitelkou MŠ (termín je třeba domluvit

předem emailem nebo telefonicky, kontakty jsou v záhlaví
dokumentu)

4. Bude-li rodič podávat přihlášku bez osobního setkání, je
nutné doložit i kopii OP nebo potvrzení o trvalém pobytu v

obci Horoměřice dítěte a zákonného zástupce a rodného listu.

Pokud zákonný zástupce podá žádost e-mailem bez elektronického
podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil svým podpisem, jinak se k

žádosti nepřihlíží.

http://www.mshoromerice.cz


Veškeré dokumenty i informace o MŠ získáte na
webových stránkách www.mshoromerice.cz.

Nahlédnout do spisu vlastního dítěte (nejde o sdělení výsledků zápisu)
bude možné v pondělí

13. 12. 2021 od 10 do 12 v ředitelně MŠ (Komenského 999).

Seznamy přijatých dětí (resp. jejich přidělená čísla, která zákonní
zástupci obdrží e-mailem) budou zveřejněny na

www.mshoromerice.cz a na vývěskách obou budov MŠ nejpozději
7. 1. 2022. Předpokládaný nástup do MŠ proběhne v únoru 2022.

Děti budou přijímány do Mateřské školy Horoměřice dle
stanovených Kritérií pro přijetí dítěte do MŠ Horoměřice.

V Horoměřicích dne 5. 11. 2021
Mgr. Veronika Dětinská

ředitelka MŠ
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