
RODINNÁ ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA OD 1,5 DO 15 LET 
Celostní rozvoj osobnosti a angličtina se zahraničními učiteli přirozenou komunikací každý den.  
Už 10 let probouzíme v dětech lásku k poznávání světa a odvahu tvořit v něm vlastní příběh. 

Další informace, registrace: Clara Vávrová, mail: claravavrova@gmail.com, tel: +420 606 626 078 
 

MŠ a ZŠ U vrbiček, MŠ Lesní 15, Praha 4 - Kunratice, ZŠ Táhlá 1, Praha 4 – Braník, 7.-8. ročník: Karlštejnská 1, Roblín, 
www.uvrbicek.cz  

 
 

MŠ U VRBIČEK 
PROGRAMY PRO DĚTI OD 1,5 DO 3 LET 
 
MONTESSORI HERNA pro rodiče a 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? 

 

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 vedou zkušené Montessori učitelky v českém a anglickém 
jazyce. 

Termíny:  pátky 9:00 – 11:00 zahrnující 90 min herny a 30 min možnost konzultace s učitelkami 
cyklus 10 lekcí od 10.2. do 21.4.2023, zkušební lekce 10.2.2022 

Cena:   cyklus 10 lekcí 2900 Kč, zkušební lekce 290 Kč 
Kapacita:  7 dětí s rodiči 

 

MONTESSORI MINI ŠKOLKA pro děti od 1,5 do 3 let 

Cítíte, že vaše dítě už potřebuje společnost vrstevníků a je připravené na další velký krok k samostatnosti? 
Hledáte bezpečné, láskyplné místo, kde se bude rozvíjet a kam je můžete s důvěrou svěřit? 
 

V naší Montessori školce je už 12 let také jesličková třída. V bezpečném 
prostředí malé skupiny vrstevníků a pod trpělivým, laskavým a inspirativním 
vedením dvou zkušených učitelek – jedné česky mluvící a jedné anglicky mluvící, tu 
nejmladší děti svobodně zkoumají svět kolem i vlastní možnosti, potřeby, zájmy, 
hranice. V citlivém věku prvního osamostatňování a objevování vlastní síly, který je 
velmi důležitý pro rozvoj osobnosti a vztahu k učení, a především k sobě a 
k druhým, rozvíjejí samostatnost a získávají první sociální dovednosti. Společně, 
jako ve velké rodině s mnoha sourozenci, se učí starat o sebe i prostředí. Vaří, 
uklízejí, pečují o rostliny, zvířátko. Tvoří, rozvíjejí řeč, poznávají první vědy. A 
s každým úspěchem, který dokážou samy, roste jejich radost a sebedůvěra.  

 
 
 
 

Termíny: pondělí – čtvrtek 
Kapacita: 10 dětí 
  


