
  Chcete pracovat jako chůva?             

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 nabízí již 7. rokem rodičům dětí především předškolního věku službu 

Domácí hlídání. V současné době hledáme nové posily do kolektivu chův a to především na odpolední 

vyzvedávání dětí ze školek nebo dětských skupin, tedy krátkodobé a pravidelné hlídání dětí. Práce chův je 

vykonávaná na dohodu o provedení práce. Odměna za hlídání je ve výši 100,-Kč/hodina hlídání. Hlídání 

probíhá přímo v domácnostech nebo v blízkém okolí domova (hřiště, park). 

Více informací o službě najdete na internetových stránkách www.zzpraha4.cz nebo u koordinátorek chův 

paní Heleny Langerové (tel.: 775474617, helena.langerova@zzpraha4.cz) a paní Lenky Dvořákové (tel.: 

775474618, lenka.dvorakova@zzpraha4.cz). V případě vašeho zájmu neváhejte a domluvte si s námi 

schůzku. Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci. 

Koordinátorky služby Domácí hlídání 
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    Nábor nových chův                 

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 nabízí již 7. rokem rodičům dětí především předškolního věku službu 

Domácí hlídání. V současné době hledáme nové posily do kolektivu chův a to především na odpolední 

vyzvedávání dětí ze školek nebo dětských skupin, tedy krátkodobé a pravidelné hlídání dětí. Práce chův je 

vykonávaná na dohodu o provedení práce. V této pozici je možné odpracovat maximálně 300 hodin za rok. 

Odměna za hlídání je ve výši 100,-Kč/hodina hlídání. Hlídání probíhá přímo v domácnostech nebo v blízkém 

okolí domova (hřiště, park). 

Více informací o službě najdete na internetových stránkách www.zzpraha4.cz nebo u koordinátorek chův 

paní Heleny Langerové (tel.: 775474617, helena.langerova@zzpraha4.cz) a paní Lenky Dvořákové (tel.: 

775474618, lenka.dvorakova@zzpraha4.cz). V případě vašeho zájmu neváhejte a domluvte si s námi 

schůzku. Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci. 
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