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Název školy Kontaktní osoba Tel. č. E-mail Čas zápisu Zaměření Den otevřených dveří www školy 

Základní a mateřské školy 

Základní a mateřská škola, 

Praha 3, Chelčického 43/2614; 

adresy MŠ: Žerotínova 

36/1100 a Roháčova 38a/535, 

Praha 3 

Pavla Ladrová, 

zástupkyně ředitele  

pro MŠ 

770 147 541 skolka@zschelcickeho.cz 13.00-17.00 

všestranný rozvoj - děti jsou 

nenásilnou a pro jejich věk 

přijatelnou formou seznamovány se 

vším, co je důležité pro život, pro 

každodenní činnosti a plynulý 

přechod do ZŠ 

MŠ Žerotínova: středa  

1. 4. 2020, 14.00-17.00 / 

MŠ Roháčova: čtvrtek 2. 4. 

2020, 15.00 - 17.00  

www.zschelcickeho.cz 

Základní a mateřská škola, 

Praha 3,  nám. J. z Lobkovic 

22/121; adresa MŠ:  

Perunova 6, Praha 3 

Bc. Kateřina Jelínková, 

zástupkyně pro 

předškolní vzdělávání 

608 481 060 katerina.jelinkova@perunka.cz 13.00-17.00 

podpora soudržnosti mezi dětmi 

navzájem, podpora skupinové 

činnosti a je kladen důraz na 

spolupráci dětí a dospělých 

možno přijít kdykoliv, 

nejlépe mezi 15.00-17.00 
www.lobkovicovo.cz 

Základní a mateřská škola 

Jaroslava Seiferta, Praha 3, 

Vlkova 31/800 

Mgr. Lucie Haklová, 

zástupkyně pro 

předškolní vzdělávání 

222 712 764 haklova@skolaseiferta.cz 13.00-17.00 

podpora komplexního rozvoje 

dítěte, výchova zdravě 

sebevědomého jedince bez 

jakýchkoli předsudků ke všemu 

odlišnému, motivace k rozvoji 

poznávání 

15. 4 a 22. 4. 2020 od 9.00 

do 12.00 nebo od 14.30  

do 17.00 

www.skolaseiferta.cz 

Základní a mateřská škola 

Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 

48/1966 

Ivana Netušilová, 

vedoucí učitelka 
284 680 004 skolka@zsjarov.cz 13.00-17.00 

důraz je kladen na individuální 

přístup, vytváření rodinné 

atmosféry a příprava na vstup do 

školy  

14. 4. 2020  od 16.00  

do 18.00  
www.zsjarov.cz 

 

Mateřské školy 

Mateřská škola, Praha 3, 

Jeseniova 4/1680 

Ladislava Lébrová, 

ředitelka 
222 716 407 skolka@msjeseniova4.cz 13.00-16.30 

všestranný harmonický rozvoj 

dítěte s důrazem na estetické 

vnímání a rozvoj fyzické a zdravotní 

kondice 

7. 4. 2020 v 9.10  

a ve 14.00 komentovaná 

prohlídka 

www.msjesenova4.cz  

Mateřská škola, Praha 3, 

Jeseniova 98/2593 

Mgr. Iva Sovová, 

ředitelka 

271 772 732 

739 924 707 
reditelka@msjeseniova98.cz 13.00-17.00 

klid, pohoda a bezpečí; všestranný 

rozvoj; vzájemné respektování, 

pomoc a sounáležitost 

2. 4. 2020 od 9 do 16 

hodin, prohlídky školy  

v každou celou hodinu 

www.msjeseniova98.cz  

http://www.zschelcickeho.cz/
http://www.lobkovicovo.cz/
http://www.skolaseiferta.cz/
http://www.zsjarov.cz/
http://www.msjesenova4.cz/
http://www.msjeseniova98.cz/
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Mateřská škola, Praha 3, 

Jeseniova 204/2686 

Bc. Magdalena Odlová, 

ředitelka MŠ 
777 366 490 reditelka@msjeseniova204.cz 13.00-17.00 

přirozená podpora individuálního 

rozvoje Vašeho dítěte; naším 

posláním je připravit dítě na 

bezproblémový vstup do ZŠ; 

vedeme děti ke zdravému 

životnímu stylu; zaměřujeme se na 

to, aby Vaše dítě bylo samostatné, 

umělo si říci o pomoc 

8. 4. 2020 od 15.00  

do 17.00 
www.msjeseniova204.cz  

Waldorfská mateřská škola, 

Praha 3, Koněvova 240a/2497 

Bc. Hana Mandlíková, 

ředitelka 
602 660 195 mswaldorf.praha3@seznam.cz 13.00-17.00 

rozvoj osobnosti dítěte v její 

celistvosti; nedovoluje uspěchat 

přirozený vývoj dítěte a důraz klade 

na prožitek 

po telefonické domluvě www.waldorf.estranky.cz  

Mateřská škola, Praha 3, 

Libická 4/2271 

Mgr. Jaroslava 

Tomášová, ředitelka 
271 736 681 mslibicka@mslibicka.cz 13.00-17.00 dítěte a důraz klade na prožitek. 

8. 4. 2020 od 9.00  

do 11.00 
www.mslibicka.cz  

Mateřská škola Praha 3,  

Na Balkáně 74/2590 

Jaroslava Kozohorská, 

ředitelka 

284 820 546 

602 318 077 
jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz 13.00-17.00 

zdravý způsob života a citlivý vztah 

k životnímu prostředí 

8. 4. a 22. 4. 2020  

v 16 hodin 
www.msnabalkane.cz  

Mateřská škola, Praha 3,  

Na Vrcholu 1a/1955  

a detašované pracoviště  

Buková 26/2518 

Mgr. Jana Vaníčková, 

ředitelka školy 

ředitelka:  

602 316 014  

 

kancelář:  

777 481 013 

284 281 184 

info@msnavrcholu.cz 9.00-17.30 

všestranný rozvoj osobnosti dítěte s 

podporou inkluzivního vzdělávání 

ve věkově smíšených třídách; 

mezigenerační setkávání dětí a 

seniorů; projekt na začleňování 

dětí; třídění a kompostování 

bioodpadu; Montessori pedagogika; 

výchova a vzdělávání 2-3letých dětí 

17. 3.  2020 ve 14.30 / 

15.30 / 16.30  

nebo  22. 4. 2020  v  8.30 / 

9.30 / 10.30  

nebo po předchozí 

telefonické domluvě  

s ředitelkou školy 

www.msnavrcholu.cz  

www.bukova.msnavrcholu.cz  

Mateřská škola, Praha 3, nám. 

Jiřího z Lobkovic 23/119  

a detašované pracoviště MŠ 

Třebešín, Zvěřinova 16/3416, 

Praha 3 

Hana Sekerová, 

ředitelka MŠ 
778 453 115 reditelka@mslobkovicovo.cz 

13.00. - 17.00 
(zápis se týká 

pouze MŠ na 

nám. J.  

z Lobkovic;  

MŠ Třebešín 

nemá volná 

místa) 

naším záměrem je připravit dětem 

takové podmínky, prostředí a 

nabídku činností, aby v MŠ 

prožívaly chvíle plné radosti a 

pohody, aby se cestou přirozené 

výchovy za spoluúčasti rodiny 

rozvíjely v samostatné a zdravě 

sebevědomé jedince dobře 

připravené pro další život;  

naše motto: "S úsměvem si pojďme 

hrát, společně svět poznávat." 

7. 4. 2020 od 15.00  

do 17.00 hodin pouze  

v budově na nám.  

J. z Lobkovic 

www.mslobkovicovo.cz  

Mateřská škola Milíčův dům, 

Praha 3, Sauerova 2/1836 

Bc. Barbora Pelclová, 

ředitelka školy 
607 543 777 reditelka@milicuvdum.cz 13.00-17.00 

škola s třídami zřízenými podle §16 

odst. 9 školského zákona (speciální 

třídy); školka se zaměřuje na 

budování zdravých vztahů 

nerealizujeme www.milicuvdum.cz  

http://www.msjeseniova204.cz/
http://www.waldorf.estranky.cz/
http://www.mslibicka.cz/
http://www.msnabalkane.cz/
http://www.msnavrcholu.cz/
http://www.bukova.msnavrcholu.cz/
http://www.mslobkovicovo.cz/
http://www.milicuvdum.cz/
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MŠ Pražačka, Praha 3,  

Za Žižkovskou vozovnou 

17/1700 

Gabriela Hermannová, 

ředitelka 

234 280 130 

  

mobil MŠ: 

778 440 698 

gabriela.hermannova@msprazacka.cz 13.00-17.00 

ekologická výchova se všeobecnými 

poznatky a s přiblížením českých 

tradic 

19. 3., 2. 4. a 20. 4. 2020 

od 16.30 do 17.30 

(komentované prohlídky  

s ředitelkou školky) 

www.msprazacka.cz  

Mateřská škola, Praha 3, 

Sudoměřská 54/117 

Vladimíra Vaněčková, 

ředitelka 
222 728 705 skolka@ms-sudomerska.cz 13.00-17.00 

všestranný rozvoj dítěte a jeho 

individuální potřeby se zřetelem 

připravit děti na vstup do školy; 

kroužky: AJ, VV, keramika, 

sportovní hry, aerobic 

26. 2. a 16. 4. 2020,  

10.00-11.00 / 15.00-16.30 
www.ms-sudomerska.cz  

Mateřská škola, Praha 3,  

U Zásobní zahrady 6/2697 

Pavla Mervartová  

ředitelka MŠ 
724 716 927 reditelka@zasobnizahrada.cz 13.00-17.00 

škola je umístěna v klidném 

prostředí v těsné blízkosti parku 

Parukářka, který je společně 

s vlastní zahradou využíván 

k pobytu venku; preferuje práci 

v malých skupinách, zaměřuje se 

na  individuální schopnosti 

a dovednosti jednotlivých dětí, 

program přizpůsobuje jejich 

potřebám, zájmům a  pracovnímu 

tempu 

25.3 2020 od 14.00  

do 17.00 
www.zasobnizahrada.cz  

Mateřská škola, Praha 3, 

Vozová 5/953 

Ivana Machálková, 

ředitelka 
777 479 355 info@vozova5.cz 13.00-17.00 

rozvoj samostatného  

a sebevědomého dítěte v 

přirozeném a podnětném prostředí, 

s využitím metod podporujících 

učení hrou, v souladu se  zájmy  

a potřebami dítěte 

kdykoliv po telefonické 

domluvě, nejlépe v době 

polední 

www.vozova5.cz  

 

http://www.msprazacka.cz/
http://www.ms-sudomerska.cz/
http://www.zasobnizahrada.cz/
http://www.vozova5.cz/

