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

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

Školka: Společně objevujeme svět, rozvíjíme samostatnost, kreativitu, sebedůvěru a spolupráci
Česko-anglická Montessori školka Vrbičky vítá děti od 18 měsíců po předškoláky. Docházet mohou na celodenní
nebo polodenní program po celý týden nebo ve vybrané dny. Třída Toddler je určena pro 10 dětí od 18 měsíců do
3 let, třída Primary pro 20 dětí od 3 do 6 let. V každé třídě jsou každý den dva zkušení Montessori učitelé, český a
anglicky mluvící, a dle potřeby též učitelé asistenti. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8.00 hodin, polodenní
program Toddler končí ve 12.30, celodenní v 15.30, Primary ve 13.30 a v 17.00 hodin.

Nursery: Discovering the world, growing independence, creativity, self-esteem, and cooperation
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 for 20 children from 3 to 6 years-old. In each there are a Czech
and an English speaking teacher and assisting teachers. It is open from Monday to Friday from 8:00 a.m. In Toddlers,
the half-day program ends at 12:30 a.m., full day at 3:30 p.m.; in Primary at 1.30 p.m.and at 5:00 p.m.
Školné mini školka (třída 1,5-3 roky) / Toddler Tuition Prices (ages 1.5-3) Školné školka / Primary Tuition (ages 3-6)
Cena za měsíc dle docházky / Polodenní program / Celodenní program / Polodenní program / Celodenní program /
Price per month in CZK
Half day (till 12.30) Full day (till 16.00)
Half day (till 13.30) Full day (till 17.00)
2 dny v týdnu / 2 days a week
6 600 Kč / CZK
7 700 Kč / CZK
3 dny v týdnu / 3 days a week
8 800 Kč / CZK
10 100 Kč / CZK
9 700 Kč / CZK
11 500 Kč / CZK
4 dny v týdnu / 4 days a week
11 600 Kč / CZK
13 300 Kč / CZK
5 dní v týdnu / 5 days a week
13 700 Kč / CZK
15 900 Kč / CZK
-

Možnost platby zaměstnavatelem. Payment through employer possible.
Ceny školného zahrnují Montessori program: celostní rozvoj hrubé i jemné motoriky, jazyka, matematiky, přírodovědy, 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 každý den formou CLIL (metoda Content &
Language Integrated Learning) se stálými zahraničními učiteli. Odpolední zájmové kroužky (art, keramika, hudba,
tanec, aikido). Bio svačiny a obědy s možností výběru vegetariánského menu se hradí zvlášť ve výši 115,- Kč za den.
Uvedené ceny platí od školního roku 2022/2023.
Tuition prices include Montessori program: holistic development including gross and fine motor skills, language,
mathematics, nature, geography, 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 (arts, ceramics,
music, dance, aikido). Organic snacks and lunches with the option of a vegetarian menu cost CZK 115 per day. Prices
above are valid from the school year 2022/2023.
Děti přijímáme během celého roku dle volné kapacity. Nepořádáme hromadné dny otevřených dveří či skupinový
zápis nových dětí, přijímací řízení probíhá formou individuálních návštěv rodičů a pozorování ve třídách při
běžném programu nejprve bez dítěte a následně s dítětem (případně lze spojit v jednu společnou návštěvu) a teprve
poté podpisem přijímacích dokumentů.
We accept new children during the whole year in case of vacancies. We do not organize open days or admission
days for big groups, but instead invite parents for individual visits and observations at our classrooms during our
regular program and then for individual meetings to sign admission documents.
Pro seznámení s naší školkou a Montessori vzdělávacím programem pořádáme pravidelné páteční dílničky pro
mladší děti společně s rodiči.
We organize regular workshops for younger children and their parents every Friday to allow them to get to know
our preschool and the Montessori method.
Pro více informací či sjednání návštěvy kontaktujte: Veronika Šinclová, veronika@uvrbicek.cz, tel: +420 737824390.
Contact for more information or a visit date: Veronika Šinclová, veronika@uvrbicek.cz, mobile: +420 737824390.
Mateřská škola a Základní škola U vrbiček s.r.o., MŠ Lesní 15, Praha 4 - Kunratice, ZŠ Táhlá 1, Praha 4 - Braník

