
ZŠ a MŠ Chelčického, odloučené pracoviště MŠ Roháčova 38a/535 a MŠ Žerotínova 36/1100 

 je stanoven na a  

tj. PRO MŠ ROHÁČOVA I PRO MŠ ŽEROTÍNOVA.  
Přijaté děti pak budou na jednotlivá pracoviště rozděleny podle věku. 

Nejmladší děti (především dvouleté) do MŠ Roháčova, starší děti do MŠ Žerotínova. 

Od 1. dubna 2023 lze pro získání žádosti o přijetí do MŠ využít jednotného elektronického systému 

MČ Praha 3. Na adrese https://zapisdoms-praha3.praha.eu vyplníte žádost on-line, vytisknete ji,  

necháte potvrdit pediatrem a spolu s potřebnými přílohami doručíte ve stanovených dnech do MŠ.  

Pokud nemáte možnost žádost vyplnit on-line, nebo si ji vytisknout, můžete se obrátit na odbor 

školství Prahy 3, nebo se na čísle 770 147 541 telefonicky domluvit na osobním vyzvednutí tiskopisu 

přímo v naší MŠ.  

(2-3leté děti) – úterý 4. 4. 2023 v době od 15:00 do 17:00 hodin 

(3-6leté děti) – středa 5. 4. 2023 v době od 15:00 do 17:00 hodin 

V jiném termínu si lze prohlídku MŠ domluvit individuálně telefonicky, a to na čísle 770 147 541, 

v době od pondělí 3. 4. do čtvrtka 27. 4. 2023.  

nejlépe 

● osobně – na adrese MŠ Roháčova 38a/535 (vchod je ve vnitrobloku mezi panelovými domy), 

pouze 3. 5. 2023 nebo 4. 5. 2023, vždy od 13 do 17 hodin, po předchozí rezervaci času ve výše 

uvedeném elektronickém systému nebo po telefonické dohodě na čísle 770 147 541. Tuto možnost 

preferujeme! S sebou, prosím, přineste: 

- kompletně vyplněnou žádost potvrzenou pediatrem 

- rodný list dítěte (pouze k nahlédnutí) – kontroluje se datum narození dítěte 

- občané ČR: » občanský průkaz – kontroluje se trvalý pobyt v Praze 3 

- cizinci:  

  » pas – kontroluje se povolení k pobytu v ČR 

  » platnou nájemní smlouvu – pouze v případě, že spolu s dítětem skutečně bydlíte v Praze 3,  

     ale nejste zde hlášení k trvalému pobytu 

nebo 

● do datové schránky školy 5ga579g – pouze z osobní datové schránky zákonného zástupce! 

nebo 

● e-mailem s oficiálním elektronickým podpisem na adresu skolka@chelcickeho.cz 

   (nelze zaslat pouze prostým e-mailem!) 

Po přijetí žádosti Vám budou osobně, datovou schránkou nebo e-mailem předány informace  

o průběhu přijímacího řízení a REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE, pod kterým bude vedeno po celou 

dobu přijímacího řízení. V případě přijetí do MŠ bude pod tímto registračním číslem uvedeno také  

ve vyvěšeném seznamu přijatých dětí. 

V Praze dne 10. 3. 2023 - Ladrová Pavla, zástupkyně ředitele pro MŠ, tel. 770 147 541 

https://zapisdoms-praha3.praha.eu/
mailto:skolka@chelcickeho.cz

