
ŠKOLKA, KDE Z DĚTÍ ROSTOU OSOBNOSTI

R A I S I N G  K I D S  I N T O  P E R S O N A L I T I E S

MEZINÁRODNÍ MONTESSORI ŠKOLKA PRO DĚTI OD 18 MĚSÍCŮ

I N T E R N A T I O N A L  M O N T E S S O R I  N U R S E R Y  S C H O O L  
F O R  C H I L D R E N  F R O M  1 8  M O N T H S  O L D

Provoz a ceník školky
 Jesle a 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 připadá je-
den pedagog na 5 dětí, v programu Primary na 8 dětí. Dopolední  
program končí ve 12.30, odpolední v 15.30 ve třídě Toddler  
a v 16.30 ve třídě Primary. Lze dohodnout i pozdější vyzvedávání.
 Ceny školného jsou zaváděcí a platí do konce školního roku 
2009/2010. Zahrnují svačiny a pitný režim. Obědy v bio kvalitě  
s možností výběru vegetariánského menu se hradí zvlášť ve výši 
80 Kč za den. 
 Dny otevřených dveří každou středu. Navštívit nás můžete 
samozřejmě s dětmi. Návštěvu je třeba sjednat předem na čísle  
604 293 047. Počet návštěvníků v jednom dni je omezený, aby-
chom nerušili práci dětí ve třídě. 

Nursery school pricing
 Willowtrees nursery school 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 only on  
selected days. There is one teacher per 5 children in the  
Toddler program or per 8 children in the Primary program. The 
half-day program ends at 12:30, the full day program at 3:30 for 
the Toddler class and at 4:30 for the Primary class. It is possible 
to arrange a later pick-up.
 The prices are introductory and are valid to the end of the  
2009/2010 school year. They include snacks and a drinking  
regime. Organic lunches are paid separately and cost 80 Kč per 
day, with the option of a vegetarian menu. 
 Open house every Wednesday. Of course you can visit us 
with your children. Please arrange for your visit in advance by 
calling 604 293 047. The number of visitors is limited so that we 
do not disrupt the children’s work in the classroom. 

Za měsíc v Kč         Per month in CZK Program Toddler Program Primary

2 dopoledne  2 half days 5 290 Kč 4 990 Kč

3 dopoledne  3 half days 6 990 Kč 6 590 Kč

5 dopolední  5 half days 9 990 Kč 9 490 Kč

2 celé dny  2 full days 6 480 Kč 5 880 Kč

3 celé dny  3 full days 8 580 Kč 7 880 Kč

5 celých dní  5 full days 12 280 Kč 11 180 Kč

Rodinné centrum U vrbiček s.r.o. 

+420 604 293 047  info@uvrbicek.cz

www.uvrbicek.cz

Jak se Vrbičky zrodily
 Donedávna jsme byli přesvědčení, že dítě má být do tří let  
s mámou doma. Když byly naší Ester dva roky, jezdili jsme  
z kroužku na kroužek, aby mohla být ve společnosti vrstevní-
ků, po níž toužila. Tehdy jsme si uvědomili, že ke štěstí a roz-
voji potřebuje i zkušenosti, které jí doma nemůžeme dát. Na-
stoupila do Montessori školky a den ode dne nám rostla před 
očima – získávala sebevědomí a radovala se ze všeho, co už 
sama dokáže. 

 Mladší Rebeka začala utíkat za Esterkou do školky, jakmi-
le se naučila chodit. Protože v Esterčině školce nebylo místo, 
hledali jsme jinde. S Monikou Němcovou, Montessori učitel-
kou, která pracuje s dětmi od nejmenších miminek a je má-
mou předškoláka Vavřince, jsme začali snít o školce, jakou 
bychom si pro naše děti přáli. 

 O školce, kde jsou děti pro učitele partnery, kde souzní 
svoboda s respektem k sobě, druhým i okolí. O školce, kde 
děti i učitelé z různých zemí a kultur mluví různými jazyky.  
O školce s okny do přírody. O školce, která atmosférou připo-
míná domov a kde najde zázemí celá rodina; rodiče, mladší  
i starší sourozenci, i ti ještě nenarození. Sen se stal skuteč-
ností a otevírá se i Vám a Vašim dětem.

Nina a Vojtěch Vrbovi  Monika Němcová

Školka, kde z dětí rostou osobnosti
 Vrbičky, rodinné centrum s mateřskou školkou a jesle-
mi pro děti od 18 měsíců, najdete v Kunraticích, příjemné  
a živé části Prahy 4, ve vile u lesa se zahradou, krbem,  
bazénem a tělocvičnou. S dětmi u nás pracují zkušení  
učitelé s pedagogickým a zdravotnickým vzděláním ve dvou 
třídách – Toddler pro 10 dětí od 18 měsíců do 3 let a Prima-
ry pro 15 dětí od 3 let po předškoláky. 

 V rámci Montessori vzdělávacího programu 
rozvíjíme u mladších dětí především samostat-
nost v péči o sebe a prostředí, u starších po-
znávání základů matematiky, jazyka, přírodově-
dy, zeměpisu či historie; vše prostřednictvím 
smyslových zkušeností a v souvislostech. 

Rozvíjíme jazykové schopnosti dětí. 

 V obou třídách je vždy jeden česky a jeden 
anglicky mluvící učitel. Děti se učí přirozenou 
komunikací při každodenních činnostech  
podobně jako v bilingvní rodině. 
 
 Rozvíjíme sociální dovednosti dětí. 

 Při individuální práci, společných aktivitách, 
běžných denních činnostech i formou mode-
lových her se děti učí vzájemnému respektu, 
zdvořilému chování, pravidlům soužití. 

Rozvíjíme zájmy a talent dětí. 

 Součástí odpoledního programu školky 
jsou různé kroužky (tanec, jóga, aikido, výtvar-
né aktivity, divadlo). 
 Jídlo podáváme v bio kvalitě s možností vý-
běru vegetariánského menu. 
 Naši učitelé jsou dětem trpělivými průvodci na cestě labyrin-
tem světa. Přistupují k nim s láskou a respektem k jejich indivi-
dualitě. Dávají jim svobodu a možnost volby, ale i hranice potřeb-
né pro bezpečné objevování a poznávání a radost ze hry. 
Podporují je v samostatné práci, která rozvíjí myšlení a tvořivost. 
Vedou je k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve 
vlastní schopnosti a k respektu k sobě i druhým. Harmonie svo-
body a respektu otevírá dětem cestu do ráje srdce.

Motto: 

 Vrbičky jsou mezinárodní školka, otevřená dětem různých 
národností. Ve třídě je vždy jeden česky a jeden anglicky mluvící 
učitel. Děti tak nejsou v novém prostředí cizí řečí stresovány. Učí 
se přirozenou komunikací při každodenních činnostech, z nichž 
je význam srozumitelný. Opakovaně přiřazují slova k situacím  
a přejímají tím cizí jazyk stejně efektivně jako mateřský. 

 V raném věku děti dovedou jakýkoli jazyk vstřebat neuvěři-
telně snadno a rychle. Vícejazyčné prostředí jim přináší nejen 
znalosti jazyků, ale obecně pomáhá rozšiřovat vědomí, rozvíjet 
paměť a schopnost učení. Předškolní děti se zkušeností z dvoj-
jazyčného prostředí jsou dobře připraveny pro jazykové či ang-
lické základní školy.
 
 

 

Montessori pedagogika učí:

 od jednoduchého ke složitému

 svobodě a respektu

Montessori pedagogika rozvíjí: 

Prostor, kde roste celá rodina
 Vrbičky nejsou jen jesle a školka. Vrbičky jsou otevřený, 
multikulturní prostor, kde najde zázemí celá rodina – rodiče, 
mladší i starší sourozenci, i ti ještě nenarození.

 Prostor pro nastávající rodiče ve spolupráci s o.p.s. Porodní 
dům U čápa (www.pdcap.cz) – Těhotenskou poradnu a kurzy pří-
pravy k porodu vede Zuzana Štromerová, porodní asistentka se 
zkušenostmi ze soukromé praxe i z řady zdravotnických zařízení  
u nás i ve světě. 
 Prostor pro nejmenší – Pro děti od naro-
zení do 3 let nabízíme speciální program pro 
celostní rozvoj. Kombinace obrázkových ka-
ret, všestranných pohybových cvičení a cviče-
ní jemné motoriky pomáhá dětem získávat 
tělesné sebevědomí, obratnost a jistotu pohy-
bu, zlepšuje sluchové a řečové schopnosti  
a soustředění, poznávací schopnosti a paměť. Lekce probíhají za 

sourozenci. Pro děti jsou zábavou, ale současně i prvním syste-
matizovaným učením s jasně danými rituály, při kterém poznávají 
pravidla komunikace a spolupráce s dospělými i vrstevníky či sou-
rozenci. Pro rodiče jsou prostředkem k objevování dítěte, ke spo-
lečnému prožívání každého „poprvé“ a inspirací pro práci s dětmi 
doma. Program probíhá v češtině, angličtině nebo francouzštině, 
v případě zájmu jsou možné i další jazyky. Cena lekce je 250 Kč, 
ukázková lekce zdarma. 
 Připravujeme také dopolední Montessori semináře pro rodiče 
s miminky či nastávající rodiče.
 Kroužky pro každý věk – Na odpolední kroužky školky (tanec, 
jóga, aikido, výtvarné aktivity, divadlo) navazují kroužky otevřené 
starším dětem, rodičům s dětmi či pouze rodičům, kteří mohou 
nechat po dobu kroužku děti v herně. 
 Na prázdniny chystáme pro děti všech vě-
kových kategorií letní tábor. 
 Montessori odpoledne pro rodiče s dětmi 
od 1,5 do 6 let – Každou středu od 14.30  
do 16.30 hodin se můžete seznámit s Mon-
tessori principy, společně se svými dětmi si 
vyzkoušet pomůcky, s jakými se běžně nesetkáte, a získat inspira-
ci pro práci s dětmi doma. Cyklus 4 seminářů stojí 680 Kč, cena 
za jedno odpoledne je 190 Kč. 
 Maximální kapacita je 10 dětí s rodiči. Místo si předem rezer-
vujte telefonicky na čísle 604 293 047 nebo e-mailem na  
info@uvrbicek.cz.
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Provoz a ceník školky
 Jesle a 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 připadá je-
den pedagog na 5 dětí, v programu Primary na 8 dětí. Dopolední  
program končí ve 12.30, odpolední v 15.30 ve třídě Toddler  
a v 16.30 ve třídě Primary. Lze dohodnout i pozdější vyzvedávání.
 Ceny školného jsou zaváděcí a platí do konce školního roku 
2009/2010. Zahrnují svačiny a pitný režim. Obědy v bio kvalitě  
s možností výběru vegetariánského menu se hradí zvlášť ve výši 
80 Kč za den. 
 Dny otevřených dveří každou středu. Navštívit nás můžete 
samozřejmě s dětmi. Návštěvu je třeba sjednat předem na čísle  
604 293 047. Počet návštěvníků v jednom dni je omezený, aby-
chom nerušili práci dětí ve třídě. 

Nursery school pricing
 Willowtrees nursery school 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 only on  
selected days. There is one teacher per 5 children in the  
Toddler program or per 8 children in the Primary program. The 
half-day program ends at 12:30, the full day program at 3:30 for 
the Toddler class and at 4:30 for the Primary class. It is possible 
to arrange a later pick-up.
 The prices are introductory and are valid to the end of the  
2009/2010 school year. They include snacks and a drinking  
regime. Organic lunches are paid separately and cost 80 Kč per 
day, with the option of a vegetarian menu. 
 Open house every Wednesday. Of course you can visit us 
with your children. Please arrange for your visit in advance by 
calling 604 293 047. The number of visitors is limited so that we 
do not disrupt the children’s work in the classroom. 

Za měsíc v Kč         Per month in CZK Program Toddler Program Primary

2 dopoledne  2 half days 5 290 Kč 4 990 Kč

3 dopoledne  3 half days 6 990 Kč 6 590 Kč

5 dopolední  5 half days 9 990 Kč 9 490 Kč

2 celé dny  2 full days 6 480 Kč 5 880 Kč

3 celé dny  3 full days 8 580 Kč 7 880 Kč

5 celých dní  5 full days 12 280 Kč 11 180 Kč

Rodinné centrum U vrbiček s.r.o. 

+420 604 293 047  info@uvrbicek.cz

www.uvrbicek.cz

Jak se Vrbičky zrodily
 Donedávna jsme byli přesvědčení, že dítě má být do tří let  
s mámou doma. Když byly naší Ester dva roky, jezdili jsme  
z kroužku na kroužek, aby mohla být ve společnosti vrstevní-
ků, po níž toužila. Tehdy jsme si uvědomili, že ke štěstí a roz-
voji potřebuje i zkušenosti, které jí doma nemůžeme dát. Na-
stoupila do Montessori školky a den ode dne nám rostla před 
očima – získávala sebevědomí a radovala se ze všeho, co už 
sama dokáže. 

 Mladší Rebeka začala utíkat za Esterkou do školky, jakmi-
le se naučila chodit. Protože v Esterčině školce nebylo místo, 
hledali jsme jinde. S Monikou Němcovou, Montessori učitel-
kou, která pracuje s dětmi od nejmenších miminek a je má-
mou předškoláka Vavřince, jsme začali snít o školce, jakou 
bychom si pro naše děti přáli. 

 O školce, kde jsou děti pro učitele partnery, kde souzní 
svoboda s respektem k sobě, druhým i okolí. O školce, kde 
děti i učitelé z různých zemí a kultur mluví různými jazyky.  
O školce s okny do přírody. O školce, která atmosférou připo-
míná domov a kde najde zázemí celá rodina; rodiče, mladší  
i starší sourozenci, i ti ještě nenarození. Sen se stal skuteč-
ností a otevírá se i Vám a Vašim dětem.

Nina a Vojtěch Vrbovi  Monika Němcová

Školka, kde z dětí rostou osobnosti
 Vrbičky, rodinné centrum s mateřskou školkou a jesle-
mi pro děti od 18 měsíců, najdete v Kunraticích, příjemné  
a živé části Prahy 4, ve vile u lesa se zahradou, krbem,  
bazénem a tělocvičnou. S dětmi u nás pracují zkušení  
učitelé s pedagogickým a zdravotnickým vzděláním ve dvou 
třídách – Toddler pro 10 dětí od 18 měsíců do 3 let a Prima-
ry pro 15 dětí od 3 let po předškoláky. 

 V rámci Montessori vzdělávacího programu 
rozvíjíme u mladších dětí především samostat-
nost v péči o sebe a prostředí, u starších po-
znávání základů matematiky, jazyka, přírodově-
dy, zeměpisu či historie; vše prostřednictvím 
smyslových zkušeností a v souvislostech. 

Rozvíjíme jazykové schopnosti dětí. 

 V obou třídách je vždy jeden česky a jeden 
anglicky mluvící učitel. Děti se učí přirozenou 
komunikací při každodenních činnostech  
podobně jako v bilingvní rodině. 
 
 Rozvíjíme sociální dovednosti dětí. 

 Při individuální práci, společných aktivitách, 
běžných denních činnostech i formou mode-
lových her se děti učí vzájemnému respektu, 
zdvořilému chování, pravidlům soužití. 

Rozvíjíme zájmy a talent dětí. 

 Součástí odpoledního programu školky 
jsou různé kroužky (tanec, jóga, aikido, výtvar-
né aktivity, divadlo). 
 Jídlo podáváme v bio kvalitě s možností vý-
běru vegetariánského menu. 
 Naši učitelé jsou dětem trpělivými průvodci na cestě labyrin-
tem světa. Přistupují k nim s láskou a respektem k jejich indivi-
dualitě. Dávají jim svobodu a možnost volby, ale i hranice potřeb-
né pro bezpečné objevování a poznávání a radost ze hry. 
Podporují je v samostatné práci, která rozvíjí myšlení a tvořivost. 
Vedou je k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve 
vlastní schopnosti a k respektu k sobě i druhým. Harmonie svo-
body a respektu otevírá dětem cestu do ráje srdce.

Motto: 

 Vrbičky jsou mezinárodní školka, otevřená dětem různých 
národností. Ve třídě je vždy jeden česky a jeden anglicky mluvící 
učitel. Děti tak nejsou v novém prostředí cizí řečí stresovány. Učí 
se přirozenou komunikací při každodenních činnostech, z nichž 
je význam srozumitelný. Opakovaně přiřazují slova k situacím  
a přejímají tím cizí jazyk stejně efektivně jako mateřský. 

 V raném věku děti dovedou jakýkoli jazyk vstřebat neuvěři-
telně snadno a rychle. Vícejazyčné prostředí jim přináší nejen 
znalosti jazyků, ale obecně pomáhá rozšiřovat vědomí, rozvíjet 
paměť a schopnost učení. Předškolní děti se zkušeností z dvoj-
jazyčného prostředí jsou dobře připraveny pro jazykové či ang-
lické základní školy.
 
 

 

Montessori pedagogika učí:

 od jednoduchého ke složitému

 svobodě a respektu

Montessori pedagogika rozvíjí: 

Prostor, kde roste celá rodina
 Vrbičky nejsou jen jesle a školka. Vrbičky jsou otevřený, 
multikulturní prostor, kde najde zázemí celá rodina – rodiče, 
mladší i starší sourozenci, i ti ještě nenarození.

 Prostor pro nastávající rodiče ve spolupráci s o.p.s. Porodní 
dům U čápa (www.pdcap.cz) – Těhotenskou poradnu a kurzy pří-
pravy k porodu vede Zuzana Štromerová, porodní asistentka se 
zkušenostmi ze soukromé praxe i z řady zdravotnických zařízení  
u nás i ve světě. 
 Prostor pro nejmenší – Pro děti od naro-
zení do 3 let nabízíme speciální program pro 
celostní rozvoj. Kombinace obrázkových ka-
ret, všestranných pohybových cvičení a cviče-
ní jemné motoriky pomáhá dětem získávat 
tělesné sebevědomí, obratnost a jistotu pohy-
bu, zlepšuje sluchové a řečové schopnosti  
a soustředění, poznávací schopnosti a paměť. Lekce probíhají za 

sourozenci. Pro děti jsou zábavou, ale současně i prvním syste-
matizovaným učením s jasně danými rituály, při kterém poznávají 
pravidla komunikace a spolupráce s dospělými i vrstevníky či sou-
rozenci. Pro rodiče jsou prostředkem k objevování dítěte, ke spo-
lečnému prožívání každého „poprvé“ a inspirací pro práci s dětmi 
doma. Program probíhá v češtině, angličtině nebo francouzštině, 
v případě zájmu jsou možné i další jazyky. Cena lekce je 250 Kč, 
ukázková lekce zdarma. 
 Připravujeme také dopolední Montessori semináře pro rodiče 
s miminky či nastávající rodiče.
 Kroužky pro každý věk – Na odpolední kroužky školky (tanec, 
jóga, aikido, výtvarné aktivity, divadlo) navazují kroužky otevřené 
starším dětem, rodičům s dětmi či pouze rodičům, kteří mohou 
nechat po dobu kroužku děti v herně. 
 Na prázdniny chystáme pro děti všech vě-
kových kategorií letní tábor. 
 Montessori odpoledne pro rodiče s dětmi 
od 1,5 do 6 let – Každou středu od 14.30  
do 16.30 hodin se můžete seznámit s Mon-
tessori principy, společně se svými dětmi si 
vyzkoušet pomůcky, s jakými se běžně nesetkáte, a získat inspira-
ci pro práci s dětmi doma. Cyklus 4 seminářů stojí 680 Kč, cena 
za jedno odpoledne je 190 Kč. 
 Maximální kapacita je 10 dětí s rodiči. Místo si předem rezer-
vujte telefonicky na čísle 604 293 047 nebo e-mailem na  
info@uvrbicek.cz.
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Provoz a ceník školky
 Jesle a 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 připadá je-
den pedagog na 5 dětí, v programu Primary na 8 dětí. Dopolední  
program končí ve 12.30, odpolední v 15.30 ve třídě Toddler  
a v 16.30 ve třídě Primary. Lze dohodnout i pozdější vyzvedávání.
 Ceny školného jsou zaváděcí a platí do konce školního roku 
2009/2010. Zahrnují svačiny a pitný režim. Obědy v bio kvalitě  
s možností výběru vegetariánského menu se hradí zvlášť ve výši 
80 Kč za den. 
 Dny otevřených dveří každou středu. Navštívit nás můžete 
samozřejmě s dětmi. Návštěvu je třeba sjednat předem na čísle  
604 293 047. Počet návštěvníků v jednom dni je omezený, aby-
chom nerušili práci dětí ve třídě. 

Nursery school pricing
 Willowtrees nursery school 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 only on  
selected days. There is one teacher per 5 children in the  
Toddler program or per 8 children in the Primary program. The 
half-day program ends at 12:30, the full day program at 3:30 for 
the Toddler class and at 4:30 for the Primary class. It is possible 
to arrange a later pick-up.
 The prices are introductory and are valid to the end of the  
2009/2010 school year. They include snacks and a drinking  
regime. Organic lunches are paid separately and cost 80 Kč per 
day, with the option of a vegetarian menu. 
 Open house every Wednesday. Of course you can visit us 
with your children. Please arrange for your visit in advance by 
calling 604 293 047. The number of visitors is limited so that we 
do not disrupt the children’s work in the classroom. 

Za měsíc v Kč         Per month in CZK Program Toddler Program Primary

2 dopoledne  2 half days 5 290 Kč 4 990 Kč

3 dopoledne  3 half days 6 990 Kč 6 590 Kč

5 dopolední  5 half days 9 990 Kč 9 490 Kč

2 celé dny  2 full days 6 480 Kč 5 880 Kč

3 celé dny  3 full days 8 580 Kč 7 880 Kč

5 celých dní  5 full days 12 280 Kč 11 180 Kč
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+420 604 293 047  info@uvrbicek.cz
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s mámou doma. Když byly naší Ester dva roky, jezdili jsme  
z kroužku na kroužek, aby mohla být ve společnosti vrstevní-
ků, po níž toužila. Tehdy jsme si uvědomili, že ke štěstí a roz-
voji potřebuje i zkušenosti, které jí doma nemůžeme dát. Na-
stoupila do Montessori školky a den ode dne nám rostla před 
očima – získávala sebevědomí a radovala se ze všeho, co už 
sama dokáže. 

 Mladší Rebeka začala utíkat za Esterkou do školky, jakmi-
le se naučila chodit. Protože v Esterčině školce nebylo místo, 
hledali jsme jinde. S Monikou Němcovou, Montessori učitel-
kou, která pracuje s dětmi od nejmenších miminek a je má-
mou předškoláka Vavřince, jsme začali snít o školce, jakou 
bychom si pro naše děti přáli. 

 O školce, kde jsou děti pro učitele partnery, kde souzní 
svoboda s respektem k sobě, druhým i okolí. O školce, kde 
děti i učitelé z různých zemí a kultur mluví různými jazyky.  
O školce s okny do přírody. O školce, která atmosférou připo-
míná domov a kde najde zázemí celá rodina; rodiče, mladší  
i starší sourozenci, i ti ještě nenarození. Sen se stal skuteč-
ností a otevírá se i Vám a Vašim dětem.

Nina a Vojtěch Vrbovi  Monika Němcová

Školka, kde z dětí rostou osobnosti
 Vrbičky, rodinné centrum s mateřskou školkou a jesle-
mi pro děti od 18 měsíců, najdete v Kunraticích, příjemné  
a živé části Prahy 4, ve vile u lesa se zahradou, krbem,  
bazénem a tělocvičnou. S dětmi u nás pracují zkušení  
učitelé s pedagogickým a zdravotnickým vzděláním ve dvou 
třídách – Toddler pro 10 dětí od 18 měsíců do 3 let a Prima-
ry pro 15 dětí od 3 let po předškoláky. 

 V rámci Montessori vzdělávacího programu 
rozvíjíme u mladších dětí především samostat-
nost v péči o sebe a prostředí, u starších po-
znávání základů matematiky, jazyka, přírodově-
dy, zeměpisu či historie; vše prostřednictvím 
smyslových zkušeností a v souvislostech. 

Rozvíjíme jazykové schopnosti dětí. 

 V obou třídách je vždy jeden česky a jeden 
anglicky mluvící učitel. Děti se učí přirozenou 
komunikací při každodenních činnostech  
podobně jako v bilingvní rodině. 
 
 Rozvíjíme sociální dovednosti dětí. 

 Při individuální práci, společných aktivitách, 
běžných denních činnostech i formou mode-
lových her se děti učí vzájemnému respektu, 
zdvořilému chování, pravidlům soužití. 

Rozvíjíme zájmy a talent dětí. 

 Součástí odpoledního programu školky 
jsou různé kroužky (tanec, jóga, aikido, výtvar-
né aktivity, divadlo). 
 Jídlo podáváme v bio kvalitě s možností vý-
běru vegetariánského menu. 
 Naši učitelé jsou dětem trpělivými průvodci na cestě labyrin-
tem světa. Přistupují k nim s láskou a respektem k jejich indivi-
dualitě. Dávají jim svobodu a možnost volby, ale i hranice potřeb-
né pro bezpečné objevování a poznávání a radost ze hry. 
Podporují je v samostatné práci, která rozvíjí myšlení a tvořivost. 
Vedou je k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve 
vlastní schopnosti a k respektu k sobě i druhým. Harmonie svo-
body a respektu otevírá dětem cestu do ráje srdce.

Motto: 

 Vrbičky jsou mezinárodní školka, otevřená dětem různých 
národností. Ve třídě je vždy jeden česky a jeden anglicky mluvící 
učitel. Děti tak nejsou v novém prostředí cizí řečí stresovány. Učí 
se přirozenou komunikací při každodenních činnostech, z nichž 
je význam srozumitelný. Opakovaně přiřazují slova k situacím  
a přejímají tím cizí jazyk stejně efektivně jako mateřský. 

 V raném věku děti dovedou jakýkoli jazyk vstřebat neuvěři-
telně snadno a rychle. Vícejazyčné prostředí jim přináší nejen 
znalosti jazyků, ale obecně pomáhá rozšiřovat vědomí, rozvíjet 
paměť a schopnost učení. Předškolní děti se zkušeností z dvoj-
jazyčného prostředí jsou dobře připraveny pro jazykové či ang-
lické základní školy.
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 od jednoduchého ke složitému

 svobodě a respektu

Montessori pedagogika rozvíjí: 

Prostor, kde roste celá rodina
 Vrbičky nejsou jen jesle a školka. Vrbičky jsou otevřený, 
multikulturní prostor, kde najde zázemí celá rodina – rodiče, 
mladší i starší sourozenci, i ti ještě nenarození.

 Prostor pro nastávající rodiče ve spolupráci s o.p.s. Porodní 
dům U čápa (www.pdcap.cz) – Těhotenskou poradnu a kurzy pří-
pravy k porodu vede Zuzana Štromerová, porodní asistentka se 
zkušenostmi ze soukromé praxe i z řady zdravotnických zařízení  
u nás i ve světě. 
 Prostor pro nejmenší – Pro děti od naro-
zení do 3 let nabízíme speciální program pro 
celostní rozvoj. Kombinace obrázkových ka-
ret, všestranných pohybových cvičení a cviče-
ní jemné motoriky pomáhá dětem získávat 
tělesné sebevědomí, obratnost a jistotu pohy-
bu, zlepšuje sluchové a řečové schopnosti  
a soustředění, poznávací schopnosti a paměť. Lekce probíhají za 

sourozenci. Pro děti jsou zábavou, ale současně i prvním syste-
matizovaným učením s jasně danými rituály, při kterém poznávají 
pravidla komunikace a spolupráce s dospělými i vrstevníky či sou-
rozenci. Pro rodiče jsou prostředkem k objevování dítěte, ke spo-
lečnému prožívání každého „poprvé“ a inspirací pro práci s dětmi 
doma. Program probíhá v češtině, angličtině nebo francouzštině, 
v případě zájmu jsou možné i další jazyky. Cena lekce je 250 Kč, 
ukázková lekce zdarma. 
 Připravujeme také dopolední Montessori semináře pro rodiče 
s miminky či nastávající rodiče.
 Kroužky pro každý věk – Na odpolední kroužky školky (tanec, 
jóga, aikido, výtvarné aktivity, divadlo) navazují kroužky otevřené 
starším dětem, rodičům s dětmi či pouze rodičům, kteří mohou 
nechat po dobu kroužku děti v herně. 
 Na prázdniny chystáme pro děti všech vě-
kových kategorií letní tábor. 
 Montessori odpoledne pro rodiče s dětmi 
od 1,5 do 6 let – Každou středu od 14.30  
do 16.30 hodin se můžete seznámit s Mon-
tessori principy, společně se svými dětmi si 
vyzkoušet pomůcky, s jakými se běžně nesetkáte, a získat inspira-
ci pro práci s dětmi doma. Cyklus 4 seminářů stojí 680 Kč, cena 
za jedno odpoledne je 190 Kč. 
 Maximální kapacita je 10 dětí s rodiči. Místo si předem rezer-
vujte telefonicky na čísle 604 293 047 nebo e-mailem na  
info@uvrbicek.cz.

mailto: info@uvrbicek.cz


ŠKOLKA, KDE Z DĚTÍ ROSTOU OSOBNOSTI

R A I S I N G  K I D S  I N T O  P E R S O N A L I T I E S

MEZINÁRODNÍ MONTESSORI ŠKOLKA PRO DĚTI OD 18 MĚSÍCŮ

I N T E R N A T I O N A L  M O N T E S S O R I  N U R S E R Y  S C H O O L  
F O R  C H I L D R E N  F R O M  1 8  M O N T H S  O L D

Provoz a ceník školky
 Jesle a 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 připadá je-
den pedagog na 5 dětí, v programu Primary na 8 dětí. Dopolední  
program končí ve 12.30, odpolední v 15.30 ve třídě Toddler  
a v 16.30 ve třídě Primary. Lze dohodnout i pozdější vyzvedávání.
 Ceny školného jsou zaváděcí a platí do konce školního roku 
2009/2010. Zahrnují svačiny a pitný režim. Obědy v bio kvalitě  
s možností výběru vegetariánského menu se hradí zvlášť ve výši 
80 Kč za den. 
 Dny otevřených dveří každou středu. Navštívit nás můžete 
samozřejmě s dětmi. Návštěvu je třeba sjednat předem na čísle  
604 293 047. Počet návštěvníků v jednom dni je omezený, aby-
chom nerušili práci dětí ve třídě. 

Nursery school pricing
 Willowtrees nursery school 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 only on  
selected days. There is one teacher per 5 children in the  
Toddler program or per 8 children in the Primary program. The 
half-day program ends at 12:30, the full day program at 3:30 for 
the Toddler class and at 4:30 for the Primary class. It is possible 
to arrange a later pick-up.
 The prices are introductory and are valid to the end of the  
2009/2010 school year. They include snacks and a drinking  
regime. Organic lunches are paid separately and cost 80 Kč per 
day, with the option of a vegetarian menu. 
 Open house every Wednesday. Of course you can visit us 
with your children. Please arrange for your visit in advance by 
calling 604 293 047. The number of visitors is limited so that we 
do not disrupt the children’s work in the classroom. 

Za měsíc v Kč         Per month in CZK Program Toddler Program Primary

2 dopoledne  2 half days 5 290 Kč 4 990 Kč

3 dopoledne  3 half days 6 990 Kč 6 590 Kč

5 dopolední  5 half days 9 990 Kč 9 490 Kč

2 celé dny  2 full days 6 480 Kč 5 880 Kč

3 celé dny  3 full days 8 580 Kč 7 880 Kč

5 celých dní  5 full days 12 280 Kč 11 180 Kč

Rodinné centrum U vrbiček s.r.o. 

+420 604 293 047  info@uvrbicek.cz

www.uvrbicek.cz

Jak se Vrbičky zrodily
 Donedávna jsme byli přesvědčení, že dítě má být do tří let  
s mámou doma. Když byly naší Ester dva roky, jezdili jsme  
z kroužku na kroužek, aby mohla být ve společnosti vrstevní-
ků, po níž toužila. Tehdy jsme si uvědomili, že ke štěstí a roz-
voji potřebuje i zkušenosti, které jí doma nemůžeme dát. Na-
stoupila do Montessori školky a den ode dne nám rostla před 
očima – získávala sebevědomí a radovala se ze všeho, co už 
sama dokáže. 

 Mladší Rebeka začala utíkat za Esterkou do školky, jakmi-
le se naučila chodit. Protože v Esterčině školce nebylo místo, 
hledali jsme jinde. S Monikou Němcovou, Montessori učitel-
kou, která pracuje s dětmi od nejmenších miminek a je má-
mou předškoláka Vavřince, jsme začali snít o školce, jakou 
bychom si pro naše děti přáli. 

 O školce, kde jsou děti pro učitele partnery, kde souzní 
svoboda s respektem k sobě, druhým i okolí. O školce, kde 
děti i učitelé z různých zemí a kultur mluví různými jazyky.  
O školce s okny do přírody. O školce, která atmosférou připo-
míná domov a kde najde zázemí celá rodina; rodiče, mladší  
i starší sourozenci, i ti ještě nenarození. Sen se stal skuteč-
ností a otevírá se i Vám a Vašim dětem.

Nina a Vojtěch Vrbovi  Monika Němcová

Školka, kde z dětí rostou osobnosti
 Vrbičky, rodinné centrum s mateřskou školkou a jesle-
mi pro děti od 18 měsíců, najdete v Kunraticích, příjemné  
a živé části Prahy 4, ve vile u lesa se zahradou, krbem,  
bazénem a tělocvičnou. S dětmi u nás pracují zkušení  
učitelé s pedagogickým a zdravotnickým vzděláním ve dvou 
třídách – Toddler pro 10 dětí od 18 měsíců do 3 let a Prima-
ry pro 15 dětí od 3 let po předškoláky. 

 V rámci Montessori vzdělávacího programu 
rozvíjíme u mladších dětí především samostat-
nost v péči o sebe a prostředí, u starších po-
znávání základů matematiky, jazyka, přírodově-
dy, zeměpisu či historie; vše prostřednictvím 
smyslových zkušeností a v souvislostech. 

Rozvíjíme jazykové schopnosti dětí. 

 V obou třídách je vždy jeden česky a jeden 
anglicky mluvící učitel. Děti se učí přirozenou 
komunikací při každodenních činnostech  
podobně jako v bilingvní rodině. 
 
 Rozvíjíme sociální dovednosti dětí. 

 Při individuální práci, společných aktivitách, 
běžných denních činnostech i formou mode-
lových her se děti učí vzájemnému respektu, 
zdvořilému chování, pravidlům soužití. 

Rozvíjíme zájmy a talent dětí. 

 Součástí odpoledního programu školky 
jsou různé kroužky (tanec, jóga, aikido, výtvar-
né aktivity, divadlo). 
 Jídlo podáváme v bio kvalitě s možností vý-
běru vegetariánského menu. 
 Naši učitelé jsou dětem trpělivými průvodci na cestě labyrin-
tem světa. Přistupují k nim s láskou a respektem k jejich indivi-
dualitě. Dávají jim svobodu a možnost volby, ale i hranice potřeb-
né pro bezpečné objevování a poznávání a radost ze hry. 
Podporují je v samostatné práci, která rozvíjí myšlení a tvořivost. 
Vedou je k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve 
vlastní schopnosti a k respektu k sobě i druhým. Harmonie svo-
body a respektu otevírá dětem cestu do ráje srdce.

Motto: 

 Vrbičky jsou mezinárodní školka, otevřená dětem různých 
národností. Ve třídě je vždy jeden česky a jeden anglicky mluvící 
učitel. Děti tak nejsou v novém prostředí cizí řečí stresovány. Učí 
se přirozenou komunikací při každodenních činnostech, z nichž 
je význam srozumitelný. Opakovaně přiřazují slova k situacím  
a přejímají tím cizí jazyk stejně efektivně jako mateřský. 

 V raném věku děti dovedou jakýkoli jazyk vstřebat neuvěři-
telně snadno a rychle. Vícejazyčné prostředí jim přináší nejen 
znalosti jazyků, ale obecně pomáhá rozšiřovat vědomí, rozvíjet 
paměť a schopnost učení. Předškolní děti se zkušeností z dvoj-
jazyčného prostředí jsou dobře připraveny pro jazykové či ang-
lické základní školy.
 
 

 

Montessori pedagogika učí:

 od jednoduchého ke složitému

 svobodě a respektu

Montessori pedagogika rozvíjí: 

Prostor, kde roste celá rodina
 Vrbičky nejsou jen jesle a školka. Vrbičky jsou otevřený, 
multikulturní prostor, kde najde zázemí celá rodina – rodiče, 
mladší i starší sourozenci, i ti ještě nenarození.

 Prostor pro nastávající rodiče ve spolupráci s o.p.s. Porodní 
dům U čápa (www.pdcap.cz) – Těhotenskou poradnu a kurzy pří-
pravy k porodu vede Zuzana Štromerová, porodní asistentka se 
zkušenostmi ze soukromé praxe i z řady zdravotnických zařízení  
u nás i ve světě. 
 Prostor pro nejmenší – Pro děti od naro-
zení do 3 let nabízíme speciální program pro 
celostní rozvoj. Kombinace obrázkových ka-
ret, všestranných pohybových cvičení a cviče-
ní jemné motoriky pomáhá dětem získávat 
tělesné sebevědomí, obratnost a jistotu pohy-
bu, zlepšuje sluchové a řečové schopnosti  
a soustředění, poznávací schopnosti a paměť. Lekce probíhají za 

sourozenci. Pro děti jsou zábavou, ale současně i prvním syste-
matizovaným učením s jasně danými rituály, při kterém poznávají 
pravidla komunikace a spolupráce s dospělými i vrstevníky či sou-
rozenci. Pro rodiče jsou prostředkem k objevování dítěte, ke spo-
lečnému prožívání každého „poprvé“ a inspirací pro práci s dětmi 
doma. Program probíhá v češtině, angličtině nebo francouzštině, 
v případě zájmu jsou možné i další jazyky. Cena lekce je 250 Kč, 
ukázková lekce zdarma. 
 Připravujeme také dopolední Montessori semináře pro rodiče 
s miminky či nastávající rodiče.
 Kroužky pro každý věk – Na odpolední kroužky školky (tanec, 
jóga, aikido, výtvarné aktivity, divadlo) navazují kroužky otevřené 
starším dětem, rodičům s dětmi či pouze rodičům, kteří mohou 
nechat po dobu kroužku děti v herně. 
 Na prázdniny chystáme pro děti všech vě-
kových kategorií letní tábor. 
 Montessori odpoledne pro rodiče s dětmi 
od 1,5 do 6 let – Každou středu od 14.30  
do 16.30 hodin se můžete seznámit s Mon-
tessori principy, společně se svými dětmi si 
vyzkoušet pomůcky, s jakými se běžně nesetkáte, a získat inspira-
ci pro práci s dětmi doma. Cyklus 4 seminářů stojí 680 Kč, cena 
za jedno odpoledne je 190 Kč. 
 Maximální kapacita je 10 dětí s rodiči. Místo si předem rezer-
vujte telefonicky na čísle 604 293 047 nebo e-mailem na  
info@uvrbicek.cz.



Principy Montessori pedagogiky
 Dítě je tvůrcem sebe sama 

-
-

-

 

 Učitel je průvodcem, partnerem a vzorem – Co chce po dítěti, 
musí dělat sám. Chce-li od dítěte respekt, musí s ním sám s respek-
tem jednat. Naslouchá a pozoruje potřeby dítěte a podle nich podněcu-
je jeho zájem a nabízí mu možnosti a cesty. Dává dítěti prostor pro sa-
mostatnou práci, pomáhá pouze, pokud to dítě žádá, nehodnotí, 
neopravuje, neradí. Pomůcky jsou připraveny tak, aby dítě dovedlo od-
halit chybu samo. Každé dítě má radost, když se mu práce povede. 
Když ji zvládne bez rad a pomoci dospělých, je radost násobně větší.   

 Ruka je nástrojem ducha – „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já 
si zapamatuji, nech mě to dělat a já pochopím.“ Dítě poznává svět 
smysly. Nejprve se věcí dotýká, otáčí jimi, třese, ochutnává je, očichá-
vá, naslouchá. Pak teprve pojmenovává, srovnává, třídí, řadí. Pomůcky 
vycházejí z principu, že práce rukou je základem pro chápání věcí a 
jevů, pro rozvoj myšlení i řeči, je cestou „od uchopení k pochopení“.

Témata Montessori pedagogiky
 Metodika práce a pomůcky jsou rozděleny do 5 oblastí:
 Cvičení praktického života – rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, 
pracovní návyky a vztah k sobě a okolí (samostatnost v oblékání,  
hygiena, příprava svačiny, stolování, péče o domácnost, květiny, zvířa-
ta, zdvořilostní formy chování)
 Smyslová výchova – pracuje s pomůckami pro tříbení všech 
smyslů (hmatové destičky s různým stupněm hrubosti povrchu, slu-
chové válečky s různými zvuky, hmotnostní či teplotní válečky, rozlišo-
vání barev, chutí atd.)
 Jazyková výchova – rozvíjí řeč a slovní zásobu, schopnosti na-
slouchat, porozumět a vyjádřit své myšlenky a pocity, smyslovými zku-
šenostmi připravuje základ pro psaní a čtení (přiřazování předmětů  
k obrázkům, vyprávění podle obrázků, obkreslování smirkových pís-
men prstem, psaní do krupice apod.)
 Matematika – pěstuje smysl pro přesnost a rozdíly, pro vnímání  
a rozlišování rozměrů, poměrů a tvarů, prostřednictvím smyslových 
zkušeností a práce rukou vytváří podvědomé znalosti matematických 
zákonitostí tak, aby dítě zažilo radost z matematiky a později snáze 
dokázalo k tvarům a souvislostem poznaným rukama přiřadit čísla  
a pojmy (geometrická tělesa, perlový materiál pro znázornění množ-
ství a početní operace apod.)
 Kosmická výchova – zahrnuje přírodovědu, zeměpis, astronomii, 
biologii, dějepis, fyziku a chemii a formou názorných pomůcek a prak-
tických pokusů pomáhá dítěti chápat svět v souvislostech přírodních 
zákonitostí (projekty na téma vesmír a sluneční soustava, přírodní živ-
ly, poznávání zvířat a rostlin, péče o přírodu)
 Více o Montessori najdete na 

www.montessoricr.cz nebo www.montessori-ami.org

How Willowtrees was born
 Until recently we were convinced that children should be at 
home with their mother until they are three. When our Ester was 
two we drove from one activity to another since she yearned to be 
with children her own age. We realised that she needed experien-
ces that we just could not give her at home. She joined a Montes-
sori nursery school and day after day she blossomed in front of our 
eyes – she obtained self-confidence and rejoiced at everything she 
could do by herself. 

 As soon as she learned how to walk Ester’s younger sister Re-
beka started running after her to the nursery school. Since there 
was no room, we looked elsewhere. Together with Monika Němco-
vá, a Montessori teacher who works with children from the tiniest 
of infants, and the mother of preschooler Vavřinec, we started to 
dream about a school that we would like for our children. 

 About a school where the children are partners for the te-
ach- ers, where freedom resonates with self-respect and respect 
to others and the surroundings. About a school where the chil-
dren and teachers from various countries and cultures speak dif-
ferent languages. About a school with a view of nature. About a  
school, where the atmosphere reminds you of home and where  
the whole family is welcome – parents, younger and older siblings 
and even those yet to be born. The dream has come true and now it is  
opening up for you and your children.

Nina and Vojtěch Vrba  Monika Němcová

Raising kids to be personalities
 You will find Willowtrees, a family centre with a nursery 
school for children from 18 months of age, in Kunratice, a 
pleasant and lively part of Prague 4, in a villa by a forest and 
with a garden, fireplace, swimming pool and gym. Here expe-
rienced teachers with pedagogical and medical training work 
with children in two classes – Toddler for 10 children from  
18 months to 3 years of age and Primary for 15 children from  
3 years of age to preschoolers. 
 Through the Montessori programme we develop indepen-
dence in caring for themselves and their environment for youn-
ger children while older children learn the basics of mathema-
tics, languages, natural sciences, geography, history, etc., all 
through sensory experience and in context.
 We develop the language skills. There is always one Czech 
and one English-speaking teacher in both classes. The chil-
dren learn to communicate naturally during everyday activities 
like in a bilingual family. 
 We develop the social skills. During individual work, 
group activities, everyday functions and in the form of  
modelled games the children learn mutual respect, polite  
behaviour and the rules of coexistence. 
 We develop the interests and talents. The afternoon pro-
gramme includes various activities (dance, yoga, aikido, art, 
theatre). 
 We serve high-quality organic food with the possibility of 
choosing a vegetarian menu. 
 Our teachers patiently guide children on their path through 
the labyrinth of life. They treat them with love and respect for 
their individuality. They give them freedom and the possibility 
to choose as well as the boundaries necessary for safely dis-
covering and learning and enjoying playing. 
 They support them in individual tasks that develop their 
thinking and creativity. They lead them to independence, to an 
awareness of their own value, to confidence in their own abili-
ties and to self-respect and respect of others. 
 The harmony of freedom and respect opens the way to a 
children’s paradise.

Motto: 

 Willowtrees is an international nursery school, open to children 
of varying nationalities. There is always one Czech and one English-
speaking teacher in the class. Thus the children are not under any 
stress from foreign languages in a new environment. They learn to 
communicate naturally during everyday activities where the mean-
ing is clear. They repeatedly assign words to situations and thus 
accept foreign languages just as efficiently as their native tongue. At 
an early age they are able to absorb any language incredibly easily 
and quickly. The multi-linguistic environment not only brings them 
knowledge of languages, but also helps expand their consciousness 
and develop their memory and ability to learn. Preschool children 
with experience from a bilingual environment are well prepared for 
elementary schools in English or other languages.

 
 

 
 

Montessori pedagogy teaches:

 
  abstract, from the simple to the complex

Montessori pedagogy develops: 

 the surrounding world 

You can find more about the Montessori method at  
www.montessoricr.cz or www.montessori-ami.org

Raising the whole family
 Willowtrees is not just a nursery school. Willowtrees is an 
open, multicultural space with something for everyone –  
parents, younger and older siblings and even those who have 
not yet been born.
 A place for soon-to-be parents in cooperation with the  
U čápa birth centre (www.pdcap.cz) – Prenatal care and birth 
preparation courses are provided by Zuzana Štromerová, a 
midwife with experience from her private practice and several 
healthcare facilities here and abroad.

A place for infants – We offer a special pro-
gram for children from birth to 3 years of age 
for their overall development. A combination 
of flash cards, comprehensive locomotive 
exercises and fine motorics exercises help 
the children to achieve physical self-confi-

dence, dexterity and a surety of movement, to improve their  
listening and speaking abilities and concentration, cognitive  
faculties and memory. Parents take part in the lessons in groups 
of two or three children of the same age or siblings. It is fun for 
the children, but at the same time it is their first systemised  
learning with clearly-defined rituals during which they learn the 
rules of communication and cooperation with adults and child-
ren their own age or siblings. For the parents it is a means to 
discover their child, to experience each “first” together and to 
receive inspiration for working with the children at home. The 
program is held in Czech, English or French and other languages 
are possible if interested. The price of a lesson is 250 Kč, with a 
trial lesson free of charge. We are also preparing morning Mon-
tessori seminars for parents with infants or expecting parents.
 Activities for all ages – The nursery 
school’s afternoon activities (dance, yoga, 
aikido, art, theatre) are followed by activi-
ties open to older children, parents with 
children or only parents who can leave  
their children in the playroom. We are pre-
paring a camp for children of all ages for the summer holidays. 
 Montessori afternoon for parents with children from 1,5 to 
6 years of age – Each Wednesday from 2:30 to 4:30 p.m. you can 
learn about the Montessori principles, try out materials that you 
do not commonly encounter, and draw upon inspiration for work-
ing with your children at home. A cycle of 4 seminars costs 680 
Kč, the price for one afternoon is 190 Kč. The maximum capacity 
is for 10 children with their parents. Please reserve a place by 
telephone at 604 293 047 or by email at info@uvrbicek.cz.



Principy Montessori pedagogiky
 Dítě je tvůrcem sebe sama 
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 Učitel je průvodcem, partnerem a vzorem – Co chce po dítěti, 
musí dělat sám. Chce-li od dítěte respekt, musí s ním sám s respek-
tem jednat. Naslouchá a pozoruje potřeby dítěte a podle nich podněcu-
je jeho zájem a nabízí mu možnosti a cesty. Dává dítěti prostor pro sa-
mostatnou práci, pomáhá pouze, pokud to dítě žádá, nehodnotí, 
neopravuje, neradí. Pomůcky jsou připraveny tak, aby dítě dovedlo od-
halit chybu samo. Každé dítě má radost, když se mu práce povede. 
Když ji zvládne bez rad a pomoci dospělých, je radost násobně větší.   

 Ruka je nástrojem ducha – „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já 
si zapamatuji, nech mě to dělat a já pochopím.“ Dítě poznává svět 
smysly. Nejprve se věcí dotýká, otáčí jimi, třese, ochutnává je, očichá-
vá, naslouchá. Pak teprve pojmenovává, srovnává, třídí, řadí. Pomůcky 
vycházejí z principu, že práce rukou je základem pro chápání věcí a 
jevů, pro rozvoj myšlení i řeči, je cestou „od uchopení k pochopení“.

Témata Montessori pedagogiky
 Metodika práce a pomůcky jsou rozděleny do 5 oblastí:
 Cvičení praktického života – rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, 
pracovní návyky a vztah k sobě a okolí (samostatnost v oblékání,  
hygiena, příprava svačiny, stolování, péče o domácnost, květiny, zvířa-
ta, zdvořilostní formy chování)
 Smyslová výchova – pracuje s pomůckami pro tříbení všech 
smyslů (hmatové destičky s různým stupněm hrubosti povrchu, slu-
chové válečky s různými zvuky, hmotnostní či teplotní válečky, rozlišo-
vání barev, chutí atd.)
 Jazyková výchova – rozvíjí řeč a slovní zásobu, schopnosti na-
slouchat, porozumět a vyjádřit své myšlenky a pocity, smyslovými zku-
šenostmi připravuje základ pro psaní a čtení (přiřazování předmětů  
k obrázkům, vyprávění podle obrázků, obkreslování smirkových pís-
men prstem, psaní do krupice apod.)
 Matematika – pěstuje smysl pro přesnost a rozdíly, pro vnímání  
a rozlišování rozměrů, poměrů a tvarů, prostřednictvím smyslových 
zkušeností a práce rukou vytváří podvědomé znalosti matematických 
zákonitostí tak, aby dítě zažilo radost z matematiky a později snáze 
dokázalo k tvarům a souvislostem poznaným rukama přiřadit čísla  
a pojmy (geometrická tělesa, perlový materiál pro znázornění množ-
ství a početní operace apod.)
 Kosmická výchova – zahrnuje přírodovědu, zeměpis, astronomii, 
biologii, dějepis, fyziku a chemii a formou názorných pomůcek a prak-
tických pokusů pomáhá dítěti chápat svět v souvislostech přírodních 
zákonitostí (projekty na téma vesmír a sluneční soustava, přírodní živ-
ly, poznávání zvířat a rostlin, péče o přírodu)
 Více o Montessori najdete na 

www.montessoricr.cz nebo www.montessori-ami.org

How Willowtrees was born
 Until recently we were convinced that children should be at 
home with their mother until they are three. When our Ester was 
two we drove from one activity to another since she yearned to be 
with children her own age. We realised that she needed experien-
ces that we just could not give her at home. She joined a Montes-
sori nursery school and day after day she blossomed in front of our 
eyes – she obtained self-confidence and rejoiced at everything she 
could do by herself. 

 As soon as she learned how to walk Ester’s younger sister Re-
beka started running after her to the nursery school. Since there 
was no room, we looked elsewhere. Together with Monika Němco-
vá, a Montessori teacher who works with children from the tiniest 
of infants, and the mother of preschooler Vavřinec, we started to 
dream about a school that we would like for our children. 

 About a school where the children are partners for the te-
ach- ers, where freedom resonates with self-respect and respect 
to others and the surroundings. About a school where the chil-
dren and teachers from various countries and cultures speak dif-
ferent languages. About a school with a view of nature. About a  
school, where the atmosphere reminds you of home and where  
the whole family is welcome – parents, younger and older siblings 
and even those yet to be born. The dream has come true and now it is  
opening up for you and your children.

Nina and Vojtěch Vrba  Monika Němcová

Raising kids to be personalities
 You will find Willowtrees, a family centre with a nursery 
school for children from 18 months of age, in Kunratice, a 
pleasant and lively part of Prague 4, in a villa by a forest and 
with a garden, fireplace, swimming pool and gym. Here expe-
rienced teachers with pedagogical and medical training work 
with children in two classes – Toddler for 10 children from  
18 months to 3 years of age and Primary for 15 children from  
3 years of age to preschoolers. 
 Through the Montessori programme we develop indepen-
dence in caring for themselves and their environment for youn-
ger children while older children learn the basics of mathema-
tics, languages, natural sciences, geography, history, etc., all 
through sensory experience and in context.
 We develop the language skills. There is always one Czech 
and one English-speaking teacher in both classes. The chil-
dren learn to communicate naturally during everyday activities 
like in a bilingual family. 
 We develop the social skills. During individual work, 
group activities, everyday functions and in the form of  
modelled games the children learn mutual respect, polite  
behaviour and the rules of coexistence. 
 We develop the interests and talents. The afternoon pro-
gramme includes various activities (dance, yoga, aikido, art, 
theatre). 
 We serve high-quality organic food with the possibility of 
choosing a vegetarian menu. 
 Our teachers patiently guide children on their path through 
the labyrinth of life. They treat them with love and respect for 
their individuality. They give them freedom and the possibility 
to choose as well as the boundaries necessary for safely dis-
covering and learning and enjoying playing. 
 They support them in individual tasks that develop their 
thinking and creativity. They lead them to independence, to an 
awareness of their own value, to confidence in their own abili-
ties and to self-respect and respect of others. 
 The harmony of freedom and respect opens the way to a 
children’s paradise.

Motto: 

 Willowtrees is an international nursery school, open to children 
of varying nationalities. There is always one Czech and one English-
speaking teacher in the class. Thus the children are not under any 
stress from foreign languages in a new environment. They learn to 
communicate naturally during everyday activities where the mean-
ing is clear. They repeatedly assign words to situations and thus 
accept foreign languages just as efficiently as their native tongue. At 
an early age they are able to absorb any language incredibly easily 
and quickly. The multi-linguistic environment not only brings them 
knowledge of languages, but also helps expand their consciousness 
and develop their memory and ability to learn. Preschool children 
with experience from a bilingual environment are well prepared for 
elementary schools in English or other languages.

 
 

 
 

Montessori pedagogy teaches:

 
  abstract, from the simple to the complex

Montessori pedagogy develops: 

 the surrounding world 

You can find more about the Montessori method at  
www.montessoricr.cz or www.montessori-ami.org

Raising the whole family
 Willowtrees is not just a nursery school. Willowtrees is an 
open, multicultural space with something for everyone –  
parents, younger and older siblings and even those who have 
not yet been born.
 A place for soon-to-be parents in cooperation with the  
U čápa birth centre (www.pdcap.cz) – Prenatal care and birth 
preparation courses are provided by Zuzana Štromerová, a 
midwife with experience from her private practice and several 
healthcare facilities here and abroad.

A place for infants – We offer a special pro-
gram for children from birth to 3 years of age 
for their overall development. A combination 
of flash cards, comprehensive locomotive 
exercises and fine motorics exercises help 
the children to achieve physical self-confi-

dence, dexterity and a surety of movement, to improve their  
listening and speaking abilities and concentration, cognitive  
faculties and memory. Parents take part in the lessons in groups 
of two or three children of the same age or siblings. It is fun for 
the children, but at the same time it is their first systemised  
learning with clearly-defined rituals during which they learn the 
rules of communication and cooperation with adults and child-
ren their own age or siblings. For the parents it is a means to 
discover their child, to experience each “first” together and to 
receive inspiration for working with the children at home. The 
program is held in Czech, English or French and other languages 
are possible if interested. The price of a lesson is 250 Kč, with a 
trial lesson free of charge. We are also preparing morning Mon-
tessori seminars for parents with infants or expecting parents.
 Activities for all ages – The nursery 
school’s afternoon activities (dance, yoga, 
aikido, art, theatre) are followed by activi-
ties open to older children, parents with 
children or only parents who can leave  
their children in the playroom. We are pre-
paring a camp for children of all ages for the summer holidays. 
 Montessori afternoon for parents with children from 1,5 to 
6 years of age – Each Wednesday from 2:30 to 4:30 p.m. you can 
learn about the Montessori principles, try out materials that you 
do not commonly encounter, and draw upon inspiration for work-
ing with your children at home. A cycle of 4 seminars costs 680 
Kč, the price for one afternoon is 190 Kč. The maximum capacity 
is for 10 children with their parents. Please reserve a place by 
telephone at 604 293 047 or by email at info@uvrbicek.cz.



ŠKOLKA, KDE Z DĚTÍ ROSTOU OSOBNOSTI

R A I S I N G  K I D S  I N T O  P E R S O N A L I T I E S

MEZINÁRODNÍ MONTESSORI ŠKOLKA PRO DĚTI OD 18 MĚSÍCŮ

I N T E R N A T I O N A L  M O N T E S S O R I  N U R S E R Y  S C H O O L  
F O R  C H I L D R E N  F R O M  1 8  M O N T H S  O L D

Provoz a ceník školky
 Jesle a 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 připadá je-
den pedagog na 5 dětí, v programu Primary na 8 dětí. Dopolední  
program končí ve 12.30, odpolední v 15.30 ve třídě Toddler  
a v 16.30 ve třídě Primary. Lze dohodnout i pozdější vyzvedávání.
 Ceny školného jsou zaváděcí a platí do konce školního roku 
2009/2010. Zahrnují svačiny a pitný režim. Obědy v bio kvalitě  
s možností výběru vegetariánského menu se hradí zvlášť ve výši 
80 Kč za den. 
 Dny otevřených dveří každou středu. Navštívit nás můžete 
samozřejmě s dětmi. Návštěvu je třeba sjednat předem na čísle  
604 293 047. Počet návštěvníků v jednom dni je omezený, aby-
chom nerušili práci dětí ve třídě. 

Nursery school pricing
 Willowtrees nursery school 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 only on  
selected days. There is one teacher per 5 children in the  
Toddler program or per 8 children in the Primary program. The 
half-day program ends at 12:30, the full day program at 3:30 for 
the Toddler class and at 4:30 for the Primary class. It is possible 
to arrange a later pick-up.
 The prices are introductory and are valid to the end of the  
2009/2010 school year. They include snacks and a drinking  
regime. Organic lunches are paid separately and cost 80 Kč per 
day, with the option of a vegetarian menu. 
 Open house every Wednesday. Of course you can visit us 
with your children. Please arrange for your visit in advance by 
calling 604 293 047. The number of visitors is limited so that we 
do not disrupt the children’s work in the classroom. 

Za měsíc v Kč         Per month in CZK Program Toddler Program Primary

2 dopoledne  2 half days 5 290 Kč 4 990 Kč

3 dopoledne  3 half days 6 990 Kč 6 590 Kč

5 dopolední  5 half days 9 990 Kč 9 490 Kč

2 celé dny  2 full days 6 480 Kč 5 880 Kč

3 celé dny  3 full days 8 580 Kč 7 880 Kč

5 celých dní  5 full days 12 280 Kč 11 180 Kč

Rodinné centrum U vrbiček s.r.o. 

+420 604 293 047  info@uvrbicek.cz

www.uvrbicek.cz

Jak se Vrbičky zrodily
 Donedávna jsme byli přesvědčení, že dítě má být do tří let  
s mámou doma. Když byly naší Ester dva roky, jezdili jsme  
z kroužku na kroužek, aby mohla být ve společnosti vrstevní-
ků, po níž toužila. Tehdy jsme si uvědomili, že ke štěstí a roz-
voji potřebuje i zkušenosti, které jí doma nemůžeme dát. Na-
stoupila do Montessori školky a den ode dne nám rostla před 
očima – získávala sebevědomí a radovala se ze všeho, co už 
sama dokáže. 

 Mladší Rebeka začala utíkat za Esterkou do školky, jakmi-
le se naučila chodit. Protože v Esterčině školce nebylo místo, 
hledali jsme jinde. S Monikou Němcovou, Montessori učitel-
kou, která pracuje s dětmi od nejmenších miminek a je má-
mou předškoláka Vavřince, jsme začali snít o školce, jakou 
bychom si pro naše děti přáli. 

 O školce, kde jsou děti pro učitele partnery, kde souzní 
svoboda s respektem k sobě, druhým i okolí. O školce, kde 
děti i učitelé z různých zemí a kultur mluví různými jazyky.  
O školce s okny do přírody. O školce, která atmosférou připo-
míná domov a kde najde zázemí celá rodina; rodiče, mladší  
i starší sourozenci, i ti ještě nenarození. Sen se stal skuteč-
ností a otevírá se i Vám a Vašim dětem.

Nina a Vojtěch Vrbovi  Monika Němcová

Školka, kde z dětí rostou osobnosti
 Vrbičky, rodinné centrum s mateřskou školkou a jesle-
mi pro děti od 18 měsíců, najdete v Kunraticích, příjemné  
a živé části Prahy 4, ve vile u lesa se zahradou, krbem,  
bazénem a tělocvičnou. S dětmi u nás pracují zkušení  
učitelé s pedagogickým a zdravotnickým vzděláním ve dvou 
třídách – Toddler pro 10 dětí od 18 měsíců do 3 let a Prima-
ry pro 15 dětí od 3 let po předškoláky. 

 V rámci Montessori vzdělávacího programu 
rozvíjíme u mladších dětí především samostat-
nost v péči o sebe a prostředí, u starších po-
znávání základů matematiky, jazyka, přírodově-
dy, zeměpisu či historie; vše prostřednictvím 
smyslových zkušeností a v souvislostech. 

Rozvíjíme jazykové schopnosti dětí. 

 V obou třídách je vždy jeden česky a jeden 
anglicky mluvící učitel. Děti se učí přirozenou 
komunikací při každodenních činnostech  
podobně jako v bilingvní rodině. 
 
 Rozvíjíme sociální dovednosti dětí. 

 Při individuální práci, společných aktivitách, 
běžných denních činnostech i formou mode-
lových her se děti učí vzájemnému respektu, 
zdvořilému chování, pravidlům soužití. 

Rozvíjíme zájmy a talent dětí. 

 Součástí odpoledního programu školky 
jsou různé kroužky (tanec, jóga, aikido, výtvar-
né aktivity, divadlo). 
 Jídlo podáváme v bio kvalitě s možností vý-
běru vegetariánského menu. 
 Naši učitelé jsou dětem trpělivými průvodci na cestě labyrin-
tem světa. Přistupují k nim s láskou a respektem k jejich indivi-
dualitě. Dávají jim svobodu a možnost volby, ale i hranice potřeb-
né pro bezpečné objevování a poznávání a radost ze hry. 
Podporují je v samostatné práci, která rozvíjí myšlení a tvořivost. 
Vedou je k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve 
vlastní schopnosti a k respektu k sobě i druhým. Harmonie svo-
body a respektu otevírá dětem cestu do ráje srdce.

Motto: 

 Vrbičky jsou mezinárodní školka, otevřená dětem různých 
národností. Ve třídě je vždy jeden česky a jeden anglicky mluvící 
učitel. Děti tak nejsou v novém prostředí cizí řečí stresovány. Učí 
se přirozenou komunikací při každodenních činnostech, z nichž 
je význam srozumitelný. Opakovaně přiřazují slova k situacím  
a přejímají tím cizí jazyk stejně efektivně jako mateřský. 

 V raném věku děti dovedou jakýkoli jazyk vstřebat neuvěři-
telně snadno a rychle. Vícejazyčné prostředí jim přináší nejen 
znalosti jazyků, ale obecně pomáhá rozšiřovat vědomí, rozvíjet 
paměť a schopnost učení. Předškolní děti se zkušeností z dvoj-
jazyčného prostředí jsou dobře připraveny pro jazykové či ang-
lické základní školy.
 
 

 

Montessori pedagogika učí:

 od jednoduchého ke složitému

 svobodě a respektu

Montessori pedagogika rozvíjí: 

Prostor, kde roste celá rodina
 Vrbičky nejsou jen jesle a školka. Vrbičky jsou otevřený, 
multikulturní prostor, kde najde zázemí celá rodina – rodiče, 
mladší i starší sourozenci, i ti ještě nenarození.

 Prostor pro nastávající rodiče ve spolupráci s o.p.s. Porodní 
dům U čápa (www.pdcap.cz) – Těhotenskou poradnu a kurzy pří-
pravy k porodu vede Zuzana Štromerová, porodní asistentka se 
zkušenostmi ze soukromé praxe i z řady zdravotnických zařízení  
u nás i ve světě. 
 Prostor pro nejmenší – Pro děti od naro-
zení do 3 let nabízíme speciální program pro 
celostní rozvoj. Kombinace obrázkových ka-
ret, všestranných pohybových cvičení a cviče-
ní jemné motoriky pomáhá dětem získávat 
tělesné sebevědomí, obratnost a jistotu pohy-
bu, zlepšuje sluchové a řečové schopnosti  
a soustředění, poznávací schopnosti a paměť. Lekce probíhají za 

sourozenci. Pro děti jsou zábavou, ale současně i prvním syste-
matizovaným učením s jasně danými rituály, při kterém poznávají 
pravidla komunikace a spolupráce s dospělými i vrstevníky či sou-
rozenci. Pro rodiče jsou prostředkem k objevování dítěte, ke spo-
lečnému prožívání každého „poprvé“ a inspirací pro práci s dětmi 
doma. Program probíhá v češtině, angličtině nebo francouzštině, 
v případě zájmu jsou možné i další jazyky. Cena lekce je 250 Kč, 
ukázková lekce zdarma. 
 Připravujeme také dopolední Montessori semináře pro rodiče 
s miminky či nastávající rodiče.
 Kroužky pro každý věk – Na odpolední kroužky školky (tanec, 
jóga, aikido, výtvarné aktivity, divadlo) navazují kroužky otevřené 
starším dětem, rodičům s dětmi či pouze rodičům, kteří mohou 
nechat po dobu kroužku děti v herně. 
 Na prázdniny chystáme pro děti všech vě-
kových kategorií letní tábor. 
 Montessori odpoledne pro rodiče s dětmi 
od 1,5 do 6 let – Každou středu od 14.30  
do 16.30 hodin se můžete seznámit s Mon-
tessori principy, společně se svými dětmi si 
vyzkoušet pomůcky, s jakými se běžně nesetkáte, a získat inspira-
ci pro práci s dětmi doma. Cyklus 4 seminářů stojí 680 Kč, cena 
za jedno odpoledne je 190 Kč. 
 Maximální kapacita je 10 dětí s rodiči. Místo si předem rezer-
vujte telefonicky na čísle 604 293 047 nebo e-mailem na  
info@uvrbicek.cz.
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