
MEZINÁRODNÍ MONTESSORI JESLE, MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA OD 1,5 DO 15 LET 
Naším posláním je podporovat v dětech lásku k poznávání světa a odvahu tvořit v něm vlastní příběh 
Celostní vzdělávání v duchu Montessori a s angličtinou přirozeně v každodenních aktivitách od roku 2010  

Mateřská škola a Základní škola U vrbiček, MŠ Lesní 15, Praha 4 - Kunratice, ZŠ Táhlá 1, Praha 4 – Braník 
Web: www.uvrbicek.cz, www.willowtrees.cz, mail: info@uvrbicek.cz, info@willowtrees.cz, tel: +420604293047  

MŠ U VRBIČEK: NABÍDKA SLUŽEB PRO DĚTI OD 1,5 DO 3 LET 
Máte chuť zblízka poznat Montessori a načerpat inspiraci pro radostné učení i pro výchovu bez poražených? Chcete 
zažít s dětmi vše, co zažívají v Montessori školce, být u jejich objevů? 
 
MONTESSORI HERNA pro rodiče a děti od 1,5 do 3 let 

Děti si vyzkouší Montessori pomůcky a aktivity a budou s Vámi sdílet svou radost a 
úžas z nových objevů. Získáte inspiraci pro společné hry a poznávání doma či venku i 
pro řešení různých situací, kterými nás děti někdy zkoušejí. Součástí herny s rodiči je 
nejen společné hraní, ale na závěr vždy také prostor pro reflexi zážitků či debatu o 
výchově s respektem, láskou a svobodou i hranicemi. Hernu s rodiči vede Martina 
Zábranská, naše stálá, velmi zkušená Montessori učitelka a též máma dvou báječných 
dcer, ve spolupráci s dalšími našimi českými či anglicky mluvícími učitelkami. 
Termín: Pátek 9:00 – 10:30 (v případě velkého zájmu možnost otevření i jiný den) 

Cena: Program 5 lekcí od 17.1.2020 do 28.2.2020 cena 1 050 Kč, 10 lekcí od 6.3.2020 do 29.5.2020 cena 1680 Kč 
 Zkušební lekce 200 Kč, Kapacita: 6 dětí 
 
Přáli byste si dopoledne pro sebe s vědomím, že vaše dítě tráví smysluplný a radostný čas v prostředí bezpečí, klidu, 
podpory a inspirace? Přejete si připravit své dítě na den, kdy nastoupí do školky? 
MONTESSORI HERNA pro děti od 1,5 do 3 let 

Děti si vyzkouší nejen Montessori pomůcky a aktivity, ale zažijí také první chvíle bez 
rodičů, zkušenosti, které jim později pomohou snáze zvládnout nástup do školky. 
Poznávají společná pravidla a rituály, učí se samostatnosti i spolupráci s novými 
kamarády. Hernu vede naše stálá učitelka jesličkové třídy Kristýna Chytráčková. 
Aktivity jsou spojené se zpíváním, pohybem, výtvarným tvořením a vařením. Než se 
děti s novým prostředím seznámí a získají pocit bezpečí, samozřejmě mohou být 
rodiče v herně s nimi.  
Termín: Pondělí 9.00 – 10.30  

Cena: program 5 lekcí od 13.1. do 10.2. cena 1 050 Kč, Program 10 lekcí od 2.3. do 11.5. cena 2 100 Kč 
Zkušební lekce 200 Kč, Kapacita: 6 dětí  
 
Hledáte pro vaše děti školičku / jesle, v kterých budete vědět, že je vaše dítě v bezpečném a rozvíjejícím prostředí, 
s péčí učitelek, které mají rády svou práci a neustále pracují na hlubším porozumění potřebám dětí a Montessori 
přístupu? 
MONTESSORI ŠKOLIČKA pro děti od 1,5 do 3 let 

V naší Montessori školičce nabízíme pravidelnou docházku ve dnech úterý, středa a 
čtvrtek, na dopoledne do 12.30 nebo na celý den do 15:30. Máme pro děti připravené 
bezpečné a inspirující prostředí, ve kterém mohou svobodně objevovat okolí i své 
vlastní dovednosti a možnosti, učit se zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráci ve 
skupince podobně starých dětí. Podporujeme je v tom, aby porozuměly svým vlastním 
potřebám a zájmům v období, které je zásadní pro rozvoj celé osobnosti. Ve školičce 
je provází česká učitelka Kristýna Chytráčková, která má s vedením jesličkové třídy 
mnohaleté zkušenosti a anglicky mluvící učitelka Laura Cambell. Toto vývojové 

období je velmi senzitivní na osvojování jazyka, a proto je bilingvní prostředí velmi prospěšné.  
Termín: pravidelná docházka úterý, středa a čtvrtek 
Školné:  2 dopoledne v týdnu: 7 600 Kč/měsíc  2 celé dny v týdnu: 9 400 Kč/měsíc 
  3 dopoledne v týdnu: 9 800 Kč/měsíc  3 celé dny v týdnu: 12 100 Kč/měsíc 
 

 
Registrace: Clara Vávrová, mail: clara@uvrbicek.cz, tel: +420 606 626 078 


