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ZÁPIS DO DĚTSKÉ SKUPINY  
PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE ZELENEČSKÁ 500  
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 

Dětská skupina Praha 9 – Hloubětín, oddělení Loupežníčci, Zelenečská 500. 

 

Máte dítě mladší 3 let a chcete se  vrátit do práce? Hledáte plnohodnotnou alternativu 

MŠ? Rádi byste pro své dítě zajistili kvalitní péči a umožnili mu optimální individuální 

rozvoj? Pak je naše Dětská skupina právě tím pravým pro Vás a především pro Vaše dítě!  

 

Dětská skupina (max. 15 dětí) určená pro děti ve věku od 2 roku do 3 let.  

Odbornou péči o Vaše dítě zajistí zkušené a kvalifikované vychovatelky, které zaručují 

individuální přístup ke každému dítěti, který zajistí jeho optimální rozvoj ve všech 

směrech. Provoz v čase 7:00 – 16:00 hodin v pracovní dny. 

 

 

Zápis bude probíhat v MŠ Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500. 

 
Vydávání dokumentů: Žádost, Evidenční list a Kartu účastníka si můžete 

stáhnout zde: 
 

 Žádost o přijetí do DS 

 Evidenční list do DS 

 Karta účastníka 
 

Evidenční list si vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem. Pokud 

nemáte možnost si dokumenty vytisknout, můžete si je vyzvednout 28. 03. 

2018, kdy bude probíhat Den otevřených dveří v Dětské skupině 

od 9.00 - 11.00 a od 15.00 – 16.30 hodin. 
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Vrácení vyplněných dokumentů v den Zápisu:   

2. 5. 2018 a 3. 5. 2018 od 8.30 – 11.30 a 13 – 16.30hodin 

 

Při zápisu jsou nutné doklady: 

 Vyplněná Žádost o přijetí do DS, Evidenční list a Karta účastníka 

 Rodný list dítěte 

 Občanský průkaz rodiče 

 V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je 

nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14 

 U cizích státních příslušníků pas a nebo doklad k dlouhodobému nebo 

trvalému pobytu 

Výsledky řízení budou také oznámeny na vchodu školy a na webu školy pod 

registračními čísly do 30 dnů od odevzdání žádosti. 

S rodiči přijatých dětí bude následně písemně uzavřena Smlouva o 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a její součástí bude platný 

Provozní řád DS a Výchovný plán  péče o děti v DS dne 31. 5. 2018  

od 9 :30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30hodin. 

 

Do nástupu dítěte je nutné dodat: 

potvrzení o zaměstnání/studiu/evidenci na ÚP. 

 

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí proběhne: 

 12.6. 2018 v 17:00hodin, třída Čerti. 

Prohlídka školy, Den otevřených dveří: 

28.3. 2018 bude probíhat Den otevřených dveří v Dětské skupině 

od 9.00 - 11.00 a od 15.00 – 16.30hodin. 

Prohlídka školy v jiném termínu je možná po předchozí telefonické či 

emailové domluvě s ředitelkou školy. 
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