
3 dopoledne ve vybraném týdnu 2 500 Kč
5 dopolední ve vybraném týdnu 3 400 Kč

3 celé dny ve vybraném týdnu 2 900 Kč
5 celých dní ve vybraném týdnu 3 900 Kč

Ceník letního programu 2013
Cena za týden v Kč dle počtu dní

                               MEZINÁRODNÍ MONTESSORI MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO DĚTI OD 18 MĚSÍCŮ

LÉTO VE VRBIČKÁCH PRO DĚTI OD 1,5 DO 8 LET
srpen 2013 (od 29.7. do 23.8.)

Přijďte s námi cestovat do časů minulých a možná i budoucích
Budeme se toulat minulostí, zkoumat, jak žili naši dávní i méně dávní předkové, a mnohé i 
na vlastní kůži zkoušet.  Možná nás stroj času doveze i do budoucnosti  a pokusíme se 
zjistit, co bude dál. A jako obvykle se budeme dívat ze všech stran a úhlů, hledat pod 
povrchem a hrát si na tisíc způsobů.

Popis programu
Na letní prázdniny 2013 opět připravila mateřská škola Vrbičky celodenní program pro děti 
od nejmenších po školáky: 

 srpnový prázdninový program od 29.7. do 23.8.2013;

 zveme děti od  18 měsíců do 8 let  – pro děti do 3 let vhodné pouze v případě, že již 
k nám do školky chodí  a jsou na naše prostředí  zvyklé;  v případě přihlášení  většího 
počtu dětí do 3 let bude otevřena samostatná třída, v případě malého počtu dětí do 
3  let  budou  děti  všech  věků  společně  v jedné  třídě,  samozřejmě  s odpovídajícím 
počtem učitelů;

 program od 8.00 do 16.30 hodin – v případě otevření samostatné třídy pro děti do 3 let 
bude  program  v této  třídě  končit  v 15.30  hodin; možnost  docházky  na  polodenní 
program od 8.00 do 12.30 hodin;

 týdenní  tematické  workshopy  s různými  tvořivými  či  výzkumnými  aktivitami, 
tentokrát na téma Cestujeme v čase;

 práce s Montessori pomůckami;

 hry v přírodě (zahrada, les, okolí rybníka Šeberáku,…).

Ceny programu
Rezervace  místa  na  dopolední  nebo  celodenní  program  na 
jednotlivé týdny nebo jen jednotlivé dny ve vybraných týdnech. 
Dopolední  program  končí  ve  12.30  hodin,  celodenní  v 16.30 
hodin (příp. v 15.30 hodin v samostatné třídě pro děti do 3 let). 
Cena  zahrnuje  svačiny  a  celodenní  pitný  režim.  Obědy  v bio 
kvalitě s možností výběru vegetarián-ského menu se hradí zvlášť 

ve výši 100 Kč za den.

V případě zápisu na všechny 4 týdny sleva 5%, v případě zápisu na 3 týdny sleva 3%.  Sourozenecký 
balíček: sleva 10% pro každé dítě. Rezervace a úhrada do 20.6.2013. 

Pro  více  informací  či  rezervaci  místa  v letním  programu  2013 nás  kontaktujte  e-mailem  na 
info  @uvrbicek.cz   nebo telefonicky na čísle +420 604 293 047. Těšíme se na Vás a Vaše děti.
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