
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, 

Podkrušnohorská 1589, okres Most  

se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov 

 

 

Kontakt: zástupkyně pro předškolní vzdělávání – Mgr. Lucie Jedináková, tel.: 746/111 520, mobil: 733/539 581, 
email: jedinakova@3zs.cz, www.3zs.cz 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LADUŠKA pořádá 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

pro školní rok 2018/19 
v termínech: 

 STŘEDA   2. 5. 2018       9. - 16. HOD 

     ČTVRTEK  3. 5. 2018      13. - 16.HOD 

K zápisu si s sebou přineste: 

 občanský průkaz zákonných zástupců 

 rodný list dítěte 

 čitelně vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy 

http://www.3zs.cz/materska-skola/informace-pro-rodice/zapis-do-ms 

 doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud nejste 

občan ČR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na vás a vaše děti  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LADUŠKA pořádá 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v termínech: 

 středa   25. 4. 2018 od  15. – 16. hodin 

 čtvrtek  26. 4. 2018  od   9. – 11. hodin a od 15. - 17. hod 

 pátek    27. 4. 2018  od   9. – 11. hodin 

Naše školka nabízí: 

 zcela samostatnou třídu pro 2. - 3. leté děti (max. kapacita 15. 

dětí, 2. laskavé učitelky, asistence chůvy) 

 homogenní třídy (děti společně ve třídách dle jejich věku) 

 ucelený program pro předškoláky 

 grafomotorická cvičení, logopedická prevence 

 společné projektování v rámci enviromentálního programu 

„Zahrada, ve které se žije“ 

 spolupráce s městskou knihovnou, ekocentrem VIANA, 

DVD Litvínov, Sportas Litvínov (plavecký kurz, gymnastika) 

NOVINKY pro školní rok 2018/19: 

 prodloužená otevírací doba PONDĚLÍ a STŘEDA 6:00-16:30 

 nová, barevná MŠ – po rekonstrukci vnitřních prostor školy 

 bezbariérový přístup  

 

 

 

 

Těšíme se na vás a vaše děti  
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