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Základní a mateřské školy 

Základní a mateřská škola,  
Praha 3, Chelčického 43/2614 

PhDr. Pavel Ostap, 
ředitel školy 
 
Mgr. Zuzana Hřebenová, 
zástupkyně ředitele  

222 592 504 hrebenova@chelcickeho.cz 14.00-18.00 

běžná základní škola zaměřená na 
rozvoj finanční gramotnosti, mediální 
výchovy a standardní vzdělávací obory 
(důraz na matematiku, český jazyk); na 
druhém stupni posílena: v 7. třídě 
mediální výchova, v 8. třídě ekonomie 
domácnosti, v 9. třídě dějepis a chemie  

26. 2. a 24. 3. 2020 
od 8.30 do 10.30  
nebo od 14.00 do 16.30 

www.zschelcickeho.cz 

Základní a mateřská škola,  
Praha 3,  nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 

Mgr. Naděžda Hrebíková, 
ředitelka školy 
 
Mgr. Božena Brožová, 
zástupkyně ředitelky 

272 734 869 
267 310 706 

hrebikova@lobkovicovo.cz 
brozova@lobkovicovo.cz 

14.00-18.00 

program školy byl vytvořen tak, aby 
umožňoval v co největší možné míře 
přizpůsobit výuku potřebám, zájmům a 
schopnostem jednotlivých žáků; důraz 
je kladen na prostupnost a 
všestrannost nabízených vzdělávacích 
oblastí a s ohledem na různé 
individuální zájmy našich žáků; v rámci 
nabídky volitelných předmětů ve 
vyšších ročnících možnost zaměřit se 
na své zájmy i v rámci výuky a 
postupně prohlubovat znalosti a 
dovednosti v různých oblastech -cizí 
jazyky (AJ  - od 1. ročníku), 
informatiku, matematiku a 
přírodovědné předměty, sport 

pracoviště nám.  
J. z Lobkovic:  10. 3. 2020, 
14.30 - 17.00  
 
pracoviště Perunova 6:   
12. 3. 2020, 14.30 - 17.00 

www.lobkovicovo.cz 

Základní a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 

Mgr. Marie Suchá, 
ředitelka 

222 721 550 sucha@skolaseiferta.cz 14.00-18.00 
škola rodinného typu s důrazem na 
individuální přístup k žákům; ve škole 
je zřízena přípravná třída 

18. 3. a 1. 4. 2020 od 9.00 
do 12.00 

www.skolaseiferta.cz 

Základní a mateřská škola Jarov, 
Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 

PaedDr. Stanislav Šebl, 
ředitel 

284 860 650 kancelar@zsjarov.cz 14.00-18.00 

zrekonstruované a nově vybavené 
prostory včetně sauny, výuka Aj od 1. 
třídy, odpolední program Aj s rodilými 
mluvčími, důraz na výchovu ke zdraví a 
etiku 

27. 2. 2020 od 14.15  
do 16.00 
 

www.zsjarov.cz 
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Základní školy 

Základní škola, Praha 3, 
Cimburkova 18/600 

Ing. Irena Meisnerová, 
ředitelka 

603 574 470 reditelka@cimburacka.cz 14.00-18.00 

vedle běžných tříd jsou ve škole i třídy 
specializované pro děti se specifickými 
poruchami učení; i pro školní rok 
2020/2021 plánujeme otevřít 
přípravnou třídu 

1. 4. 2020 od 14.00 do 17.00 
hodin 

www.cimburacka.cz 

Základní škola Chmelnice,  
Praha 3, K Lučinám 18/2500 

Mgr. Bc. Václav Havelka, 
ředitel 

284 824 705 reditel@zschmelnice.cz 14.00-18.00 

důraz je kladen na podporu výuky 
anglického jazyka a tělesné a 
ekologické výchovy (posílením časové 
dotace) 

11. 3. 2020 v 15.00, 16.00 a  
17.00 - prohlídka školy  
a besedy s ředitelem  

www.zschmelnice.cz 

Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 

PhDr. Gabriela Babušová, 
Ph.D., zástupkyně 
ředitelky  

222 103 413 babusova@zsjeseniova.cz 14.00-18.00 sport, pohybové aktivity 

12. 3. 2020  nahlédnutí do 
provozu školy 9.40-11.40, 
komentované prohlídky o 
d 15.00 a 16.00 

http://zsjeseniova.cz 

Základní škola, Praha 3,  
Lupáčova 1/1200 

Mgr. Jiří Kopecký,  
ředitel 

222 715 691 kopecky@lupacovka.cz 14.00-18.00 

rozšířená výuka jazyků a ICT; rodilí 
mluvčí; sportovní kurzy; zahraniční 
výjezdy; mezinárodní projekty; Klub 
nadaných žáků; přípravný kurz na 
mezinárodní zkoušky z AJ; partnerská 
instituce British Council; člen sítě škol 
UNESCO 

proběhl 22. 1. 2020,  
nyní možnost schůzky a 
prohlídky školy individuálně 
po předchozí domluvě 

www.lupacovka.cz 

Základní škola Pražačka,  
Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 

Mgr. Pavel Dobeš,  
ředitel 

222 592 044 info@zsprazacka.cz 14.00-18.00 

od prvního ročníku výuka anglického 
jazyka, od pátého ročníku pracovní 
činnosti rozdělené na dílny, vaření a 
pěstitelské práce 

25. 3. 2020 od 17.00  www.zsprazacka.cz 

Základní škola, Praha 3,  
nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 

Mgr. Pavel Sommer, 
ředitel 

602 541 238 sommerp@skola-jirak.cz 14.00-18.00 

od první třídy nabídka anglického 
jazyka nebo dramatické výchovy; od 4. 
ročníku možnost rozšířené výuky cizích 
jazyků 

17. 3. 2020 od 8.00 do 15.00 www.skola-jirak.cz 
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