
         RODINNÁ ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
         Celostní vzdělávání v češtině a angličtině pro děti od 1,5 do 15 let 
 

         INTERNATIONAL MONTESSORI NURSERY & ELEMENTARY SCHOOL 
     www.uvrbicek.cz                Holistic education in Czech & English for children from 1.5 to 15 years of age 

MŠ a ZŠ U vrbiček s.r.o., sídlo: Na Větrově 445/36, 142 00 Praha 4, IČ: 28999657, mail: info@uvrbicek.cz 

 

Ceník školky a mini školky   Willowtrees Toddler & Primary prices (ages 1.5-6) 

Česko-anglická Montessori školka Vrbičky vítá děti od 18 měsíců po předškoláky. Docházet mohou na celodenní 
nebo polodenní program po celý týden nebo jen ve vybrané po sobě jdoucí dny. Třída Toddler je určena pro 10 dětí 
od 18 měsíců do 3 let, třídy Primary pro 20 a pro 13 dětí od 3 do 6 let. V každé třídě jsou vždy dva učitelé, jeden 
český a jeden anglicky mluvící. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8.00 hodin, dle potřeb rodičů i ve vybrané svátky. 
Polodenní program Toddler končí ve 12.30, celodenní v 16.00, Primary ve 13.30 a v 17.00 hodin.  

Willowtrees Montessori nursery & preschool welcomes children from 18 months of age to preschoolers. They can 
come for the whole day or for a half-day program all week or on selected days. The Toddler classroom is designed 
for 10 children from 1.5 to 3 years-old, the Primary classrooms for 20 and for 13 children from 3 to 6 years-old. In 
each classroom, there are two teachers, one Czech and one English speaking. It is open from Monday to Friday from 
8:00 a.m., including some holidays according to parents’ needs. In the Toddler class, the half-day program ends at 
12:30 a.m., full day at 4:00 p.m. In the Primary class, the half-day program ends at 1.30 p.m., full-day at 5:00 p.m. 

Sleva pro sourozence. Možnost platby zaměstnavatelem.      Discount for siblings. Payment through employer. 
 

Ceny školného zahrnují Montessori program (celostní rozvoj hrubé i jemné motoriky, jazyka, matematiky, přírodo-
vědy, zeměpisu či umění – všemi smysly a v souvislostech, skrze Montessori pomůcky i skrze skutečnou péči  
o prostředí domu a zahrady či pobyt v přírodě). Angličtina přirozeně celý den formou CLIL (metoda Content & 
Language Integrated Learning) se stálými zahraničními učiteli. Odpolední zájmové kroužky (aikido, hudba, jóga, 
keramika, tanec). Zdravé obědy s možností výběru vegetariánského menu se hradí zvlášť ve výši 100,- Kč za den.  

Tuition prices include Montessori program (holistic development including gross and fine motor skills, language, 
mathematics, nature, geography or arts – using all senses and in context, through Montessori materials, as well as 
through caring for the house and the garden and daily adventures in the near nature). English all day through 
CLIL (Content & Language Integrated Learning) with full-time foreign teachers. Afternoon interest clubs (aikido, 
music, yoga, ceramics, dance). Healthy lunches with the option of a vegetarian menu cost CZK 100 per day.  

Ceník základní školy         Willowtrees Elementary & Middle School prices (ages 6-15) 

ZŠ U vrbiček je malotřídní, rodinná škola s výukou na 1. i 2. stupni s věkově smíšenými třídami (1.-3., 4.-6. a 7.-9. 
ročník). Vzdělávací program školy vychází z moderně, tvořivě a celostně pojaté Montessori pedagogiky s angličtinou 
integrovanou rovněž metodou CLIL formou účasti rodilých mluvčích ve výuce. Škola dodržuje požadavky českého 
Rámcového vzdělávacího programu MŠMT tak, aby žáci mohli úspěšně pokračovat na dalších školách. V hodnocení 
ČŠI z prosince 2017 je uváděna v několika oblastech jako příklad dobré praxe. Školné 10 000 Kč měsíčně zahrnuje 
výuku a na 1. stupni též školní družinu do 17.00 hodin. Odpolední zájmové kroužky se hradí zvlášť. Zdravé obědy 
s možností výběru vegetariánského menu se hradí zvlášť ve výši 100,- Kč za den. 

Willowtrees Elementary & Middle School is a private family school providing education in Czech and in English 
through the CLIL Method to students up to 15 years of age. The curriculum is based on the Montessori Method used 
in a modern, creative, and holistic way and respects the Czech state requirements so that the students can 
successfully continue at other Czech or international schools. The tuition of CZK 10,000 per month covers schooling 
and for children up to 11 years-old also afternoon program until 5 p.m. Healthy lunches with optional vegetarian 
menu cost CZK 100 per day. 

Cena za měsíc dle docházky    

/ Price per month in CZK

Polodenní program 

/ Half day (till 12.30)

Celodenní program  

/ Full day (till 16.00)

Polodenní program 

/ Half day (till 13.30)

Celodenní program  

/ Full day (till 17.00)

2 dny v týdnu / 2 days a week 4 900 Kč / CZK 5 800 Kč / CZK 7 100 Kč / CZK 8 300 Kč / CZK

3 dny v týdnu / 3 days a week 6 500 Kč / CZK 7 700 Kč / CZK 9 300  Kč / CZK 11 000 Kč / CZK

5 dní v týdnu / 5 days a week - - 13 100 Kč / CZK 15 300 Kč / CZK

Školné mini školka (třída 1,5-3 roky) / Toddler Tuition Prices (ages 1.5-3) Školné školka / Primary Tuition (ages 3-6)


