
          RODINNÁ ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 Celostní bilingvní vzdělávání v češtině a angličtině od 1,5 do 12 let 
 

INTERNATIONAL MONTESSORI NURSERY & ELEMENTARY SCHOOL 
           www.uvrbicek.cz                     Holistic bilingual education in English & Czech from 1.5 to 12 years of age 

MŠ a ZŠ U vrbiček s.r.o., sídlo: Na Větrově 445/36, 142 00 Praha 4, IČ: 28999657, tel: 604293047, info@uvrbicek.cz 

Cena za měsíc v Kč / Price per month in CZK Program Toddler Program Primary

2 dopoledne v týdnu / 2 half days per week 7 600 Kč 7 100 Kč

3 dopoledne v týdnu / 3 half days per week 9 800 Kč 9 300 Kč

5 dopolední v týdnu / 5 half days per week 13 700 Kč 13 100 Kč

2 celé dny v týdnu / 2 full days per week 9 400 Kč 8 200 Kč

3 celé dny v týdnu / 3 full days per week 12 100 Kč 11 000 Kč

5 celých dní v týdnu / 5 full days per week 16 500 Kč 15 300 Kč

Ceny školného školky a jeslí / Nursery & Prechool Tuition Prices

 

Ceník MŠ a jeslí Vrbičky 2014/2015        Nursery & Preschool prices 2014/2015 

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 dny. V programu Toddler pro 10 dětí od 18 měsíců do 
3 let připadá jeden učitel na 5 dětí, v programu Primary pro 20 dětí od 3 do 6 (7) let na nejvýše 10 dětí. 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 15.30, Primary ve 13.00 a v 16.30 hodin.  

Willowtrees bilingual Montessori nursery & preschool welcomes children from 18 months old to preschoolers. They 
can come for the whole day or for a half-day program all week or on selected days. There is one teacher per  
5 children in the Toddler program (10 children from 1.5 to 3 years-old) or per 10 children at the most in the 
Primary program (20 children from 3 to 6 years-old). 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 3:30 p.m. In the Primary class, the half-day program ends at 1 p.m., full-day at 4:30 p.m. 

U druhého dítěte sleva 10%. 
Při úhradě předem za 
pololetí (5 měsíců) sleva 4%, 
za rok (10 měsíců) sleva 7%. 
Platba přes zaměstnavatele 
je možná.  

10% discount for the second 
inscribed child. 4% discount 
for a mid-term advance 
payment (5 months), 7% for 

an advance payment for the whole school year (10 months). Payment through employer is allowed. 

Ceny školného zahrnují dvojjazyčný Montessori program (celostní rozvoj v oblasti hrubé i jemné motoriky, jazyka, 
matematiky, geometrie, zeměpisu, dějepisu, biologie, umění – všemi smysly a v souvislostech). Zahrnují také 
odpolední zájmové kroužky (např. aikido, hudba a tanec, jóga, vaření, výtvarné či ruční práce). Obědy v bio kvalitě 
s možností výběru vegetariánského menu se hradí zvlášť ve výši 100,- Kč za den.  

Tuition prices include bilingual Montessori program (holistic development including areas such as gross and fine 
motor skills, language, mathematics, geometry, geography, history, biology, arts – using all senses and in context), 
and also afternoon interest groups (e.g. aikido, yoga, music & dance, cooking, arts & crafts). Organic lunches with 
the option of a vegetarian menu are paid separately and cost CZK 100 per day.  

Ceník základní školy Vrbičky           Willowtrees Elementary School prices 

ZŠ U vrbiček je malotřídní, rodinná škola s výukou zatím pouze na 1. stupni se dvěma věkově smíšenými třídami 
(1.-3., 4.-5.) pro celkem nejvýše 50 dětí. V každé třídě vyučují společně český a anglicky mluvící učitel. Škola 
poskytuje bilingvní vzdělávání s využitím moderně, tvořivě a celostně pojaté Montessori pedagogiky a v souladu 
s požadavky českého státního vzdělávání tak, aby žáci mohli úspěšně pokračovat na dalších školách. Školné 10 000 
Kč měsíčně zahrnuje výuku a školní družinu do 17.00 hodin, včetně základních kroužků. Obědy v bio kvalitě 
s možností výběru vegetariánského menu se hradí zvlášť ve výši 100,- Kč za den. 

Willowtrees Elementary School is a private family school providing bilingual education in Czech and English up to 
12 years-of age in just two mixed-age classrooms, both lead by one Czech and one English speaking teacher. The 
curriculum is based on the Montessori Method used in a modern, creative and holistic way and respects the state 
requirements for elementary education so that the students can successfully continue at other Czech or 
international schools. The tuition of CZK 10,000 per month covers schooling and afternoon program until 5 p.m. 
Organic lunches with optional vegetarian menu cost CZK 100 per day. 


