JESLE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ PÉČE
O DĚTIDO 3 LET V PR AZE
databáze

Tato databáze vycházív rám ciprojektů realizovaných Gender Studies,o.p.s.:

Auditpolitik přátelských rodině se zvláštním zam ěřením na zařízenípéče o dětido tří
let
Projektje financován nadacíH einrich BőllStiftung.

Fitpro zm ěnu:flexijistota a genderová rovnostna trhu práce
Projektje financován Evropskou kom isív rám ciPlánu D.
Tento dokum entbylvytvořen za finančního přispěníEvropského společenství.
Názory zde prezentované vyjadřujípostoje Gender Studies,o.p.s.,a proto nem ohou
býtv žádném případě považovány za oficiálnípostojEvropského společenství.

Jesle a dalšízařízenípéče o dětido 3 let v Praze.Databáze.
Vydalo Gender Studies,o.p.s.v roce 2007.
Gender Studies,o.p.s.,Gorazdova 20,120 00 Praha 2
w w w .genderstudies.cz
w w w .fem inism us.cz

Vážené čtenářky a čtenáři
enáři,
tato databáze je určena všem pražským rodičům , stávajícím i budoucím , kteří
plánují zajistit svém u dítěti institucionální péči. Obsahuje kontaktní údaje o pražských
jeslích a podobných zařízeních rané péče,aťuž jsou soukrom é čiobecní.
Databáze je součástí projektů, které se zam ěřují na tém a slaďování osobního a
pracovního života. Chcem e-li um ožnit rodičům pracovat a udržet sikvalifikaci,je třeba
jim nabídnoutkvalitnía spolehlivou péčio jejich děti.M ám e za to,že jesle tuto podm ínku
splňují,nebo přinejm enším m ajípotenciáljisplňovat.
Obecních jeslí neustále ubývá, aktuální a celistvý přehled podobných zařízení
neexistuje, takže je někdy obtížné dítěti zajistit dobrou péči. Chcem e tedy nabídnout
adresář takových zařízení,a usnadnittak rodičům hledání.
Databáze vycházíspolu s dalšípublikací,Klíč k jeslím ,kde je obsažena celá řada
inform acío institucionálnírané péčiv Praze a dalších českých m ěstech.Klíč k jeslím je
k dostánízdarm a na adrese Gender Studies,o.p.s.
Příjem né a užitečné čtení
Jitka Kolářová
M anažerka projektu

Jesle a další za ízení pé e o d ti do 3 let v Praze 1-10
Databáze k po átku roku 2008. V sou asné situaci stále klesá po et jeslí obecních, zatímco vznikají r zná
soukromá za ízení. Tato databáze pokrývá jen takové soukromé subjekty, které poskytují d tem obdobnou pé i
jako obecní jesle, nejde tedy jen o hlídání d tí, ale i výchovu a vzd lávání v dlouhodob jším horizontu.

Praha 1
Jesle obecní:
Jesle ásnovka
ásnovka 2
vedoucí: Božena Šípová
tel.: 724 021 791, 222 315 294
Jesle soukromé:
Modré nebe
E. Krásnohorské 6
tel.: 739 068 770, 604 121 216
e-mail: modrenebe@modrenebe.cz
www.modrenebe.cz

mezinárodní s francouzštinou
pouze do 13h
12 m síc -2,5 roku

YMCA jesle
Na Po í í 12
vedoucí: Jana Jalovcová
tel.: 724 024 183
e-mail: jana.jalovcova@atlas.cz
www.zmca.cz

mate ské centrum

Praha 2
Jesle obecní:
Jesle Londýnská
Londýnská 16
vedoucí: Bohumíra esalová
tel.: 222 515 572
www.cssp2.cz
Jesle soukromé:
D tské studio Žofka
Sarajevská 10
tel.: 222 564 043, 602 802 038
e-mail: info@zofka.cz

zam ení na výtvarnou výchovu, nejedná se o
klasické jesle, od 2 do 4 let

Happy child
Jana Masaryka 627/31
tel.: 224 251 992
www.happychild.cz

Praha 3
Jesle obecní:
Jesle Rohá ova
Rohá ova 40
tel.:222 591 729
Praha 4
Jesle obecní:
Jesle Kotorská
Kotorská 1590/40
vedoucí: Vladimíra Bezoušková
tel. :241 401 510
e-mail: jesle.kotorska@zzpraha4.cz
Jesle Rabasova

hlídací služba
tel. 241 400 538

Rabasova 1068/12
vedoucí: Simona Hanusová
tel.: 241 442 217
e-mail: jesle.rabasova@zzpraha4.cz
Jesle Kuku ínova
Kuku ínova 1150/3
vedoucí: Marie Feureisová
tel.: 241 715 913
e-mail: jesle.kukucinova@zzpraha4.cz
Jesle Jordana Jovkova
Jordana Jovkova 3253, Mod any
tel. :241 761 180
Jesle soukromé :
CPA
U vodojemu 17
tel.: 603 812 228, 724 706 687
www.cpapraha.cz

pro d ti od 6 m síc , kojenecké plavání

NestLingue, s.r.o.
V Parku 2308/8
tel.: 739 694 847, 272 914 914
e-mail: info@nestlingue.cz
www.nestlingue.cz

dvoujazy ná školka (anglický a eský jazyk),
pro d ti od 18 m síc

KinderGarten
Dunovského 685/14
tel.: 776 003 003
www.kindergarden.cz

mezinárodní anglická jazyková školka, pro d ti
ve v ku 2 - 6 let

D tský koutek Pohádka
tel.: 723 051 569, 737 333 356
e-mail: pohadka-dk@volny.cz
www.volny.cz/pohadka-dk/

provoz pouze do 12hod., dále nabízí
individuální hlídací služby v za ízení nonstop,
i pro miminka

Magic Castle Kindergarden
areál Kunratického Zámku
tel.: 606821255
office@magic-castle.cz.
www.magic-castle.cz

veškerá výuka probíhá v anglickém jazyce, od
1,5 do 6-ti let

The Prague British School
Karasova 14, Mod any
tel.: 226 096 200 (201, 205)
e-mail.: sona.novakova@bisp.cz
www.pbschool.cz/cbzs2htm

pro d ti od 20 m síc

Ob anské sdružení Krtek - klub Krecik
Malenická 1784, Chodov
tel.: 731 316 605
e-mail: joanna.rogala11@gmail.com
www.krecik.euweb.cz

esko-polské, od 18 m síc , pouze klubový
program 8,30-14 hod

Praha 5
Jesle obecní:
Jesle a mate ská škola Tréglova
Tréglova 3/780
tel. :251 815 827
e-mail : info@ms-treglova.cz
www.ms-treglova.cz

denní jesle

Denní jesle
Na H ebenkách 3
tel.: 257 221 454
Jesle soukromé :
Jesle Malí kov
Hluši kova 1/1064

klasické jesle od 6 m síc

tel.: 777 282 591
e-mail: malickov@email.cz
www.malickov-jesle.cz
CPA
U vodojemu 17
tel. :603 812 228,724 706 687
e-mail: info@cepak.cz
www.cpapraha.cz

od 6-ti m síc , kojenecké plavání

Zbraslavské jesli ky
Jaromíra Vejvody 1 400
tel.: 257921417, 605 429 312
http://zbraslav.info/jesle/

pé e o dít do 3 let v denním režimu

Modré nebe - Ciel bleu, o.p.s.
Pod Hybšmankou 14
tel.: 257 222 543, 604 671 476
e-mail: modrenebe@modrenebe.cz
www.modrenebe.cz

s francouzštinou pro d ti 1-7 let

Praha 6
Jesle soukromé :
Global concepts,s.r.o.
Nad Želivkou 598, Nebušice
www.globalconcepts.cz

mezinárodní anglické jesle
pro d ti od 12m síc do 6let

TETTY
Komornická 12
tel.: 733 150 711
email: info@tetty.cz
www.tetty.cz

mezinárodní anglická školka pro d ti od 1,5 do
6 let

CPA
U páté baterie 48
tel. :603 812 228,724 221 072

od 6 m síc , kojenecké plavání

The Prague British School
Vlastina 19, Liboc
tel.: 226 096 200 (201, 205)
e-mail.: sona.novakova@bisp.cz
www.pbschool.cz/cbzs2htm

pro d ti od 18 m síc

Praha 7
Jesle obecní:
Pe ovatelské centrum Praha 7 - D tské jesle
U Pergamenky 1144/1a
vedoucí: Stanislava Mokrá
tel.: 220 802 565, 724 550 238
www.pecovatelskecentrum.cz

jesle pro d ti ve v ku 12-36 m síc , také
hlídání d tí

Praha 8
Jesle obecní:
Jesle Mirovická
Mirovická 1282
tel.: 284 68 50 87
http://ouss8.misto.cz
Jesle soukromé :
Školi ka ert v vršek
Na Stráži 11
736 754 066
info@skolka-jesle.cz
www.skolka-jesle.cz
Praha 9
Jesle obecní:

d ti ve v ku od 18 m síc do 7 let

Stacioná pro d ti
eskolipská 621
tel: 286 884 459
e-mail: PostulkovaH@P9.MEPNET.CZ

celodenní pobyt d tí zam stnaných rodi
1 do 4 let

- od

Jesle soukromé :
D tský klub-jesle Poupata
Tvrdého 89, Let any
Eva Vl ková, tel. 606 172 271
Jarka Hübscherová, tel. 776 204 560
www.poupata.cz

pro d ti od 1,5 roku, celý den do 17h

Rodinný klub Trojlístek

programy pro d ti od 2 let bez doprovodu
rodi , výtvarná a pohybová výchova,
angli tina
mate ské centrum

Šluknovská 328, Prosek
tel.: 286 881 223, 606 367 876
e-mail: trojlistek@centrum.cz
www.trojlistek.unas.cz
Praha 10
Jesle obecní:
Jesle Jakutská
Jakutská 4
Magda Dresslerová
tel.: 271 737 749
Jesle soukromé :
CPA
Hájecká 10
tel.: 603 812 228, 274 822 004
www.cpapraha.cz
Baby školi ka v Um leckém studiu
Bulharská 11
tel.: 271 723 091, 608 653 613
Baby školi ka Kája a Pája
Koda ská 17, vchod z ul. Estonské
tel: 271 740 845, 603 424 956
email.: dufino.praha@volny.cz
www.volny.cz/dufino.praha

od 6 m síc , kojenecké plavání

zam eno na výtvarnou a pohybovou výchovu,
pouze dopoledne, pro d ti ve v ku 2-4 roky
nabídka individuálního hlídání i menších d tí v
budov školi ky, v k 2-4 roky
2-4 roky

