WILLOWTREES
PRESCHOOL SCHOOL LYCEUM

Škola, kde z dětí rostou autentické
osobnosti s láskou k poznávání světa
a odvahou tvořit v něm svůj vlastní
příběh

Vrbičky otevírají 2. stupeň základní školy, kde se mladí dospívající učí bez
stresu, se zájmem a radostí. V prostředí respektu a otevřené komunikace mají
prostor být sami sebou a následovat své zájmy. Prostřednictvím spolupráce na
skutečných projektech získávají skutečné znalosti a zkušenosti. Poznávají
svět kolem nás i vlastní vnitřní svět a objevují, kým jsou a kým se chtějí stát.

Naše studijní prostředí nabízí
—— učení zkušenostmi a prožitky – výzkumné
i praktické projekty podporující aktivní učení
i individuální zájmy a nadání studentů;
—— učení v souvislostech – myšlení, představivost
a řešení problémů namísto drilování
a memorování;
—— učení chybami – chyba je zkušenost, nebát se
chyby znamená podporovat kreativitu i vytrvalost;
—— učení společně – komunikace a spolupráce

V rámci rozšíření máme
několik volných míst
ve 4. — 6. ročníku

rozvíjejí emoční a sociální inteligenci klíčovou pro
úspěch a štěstí ve studiu i v životě;
—— respekt k individualitě – samostatnost a vnitřní
motivace přichází skrze podporu a citlivou
navigaci dospělých namísto autoritativního vedení;
—— zpětná vazba a sebehodnocení – ne soutěž,
srovnávání, známkování, testování;
—— věkově smíšené skupiny – stejně jako v životě, ani
ve škole se nedělíme podle věku.

K návštěvě ve výuce zveme
rodiče, kteří si pro své děti
přejí školu, kam se budou
každý den těšit.

›

Praktické informace
Vrbičky vznikly jako soukromá česko-anglická
Montessori školka v roce 2010. V roce 2014 otevřely
základní školu. Ve dvou vilách v Praze 4 máme jesle
a školku pro děti od 18 měsíců do 6 let a školu se

„Máme svobodu vybírat si
projekty podle vlastního
zájmu.“ ~ Hugo

dvěma třídami pro 1.–3. a 4.–6. ročník. Navážeme
7.–9. ročníkem a směřujeme k otevření lycea do 18 let.
Škola a družina od 7.30 do 17.00. Bio obědy. Školné
10 000 Kč měsíčně.

„Nesedíme v lavicích, ale všechny předměty
se učíme zábavnou formou, třeba zkoumáme
rostliny, skutečné a zblízka, ne v učebnici,
děláme pokusy, pitváme je, pěstujeme.“ ~ Adam

Co oceňují
naši studenti
„Naučil jsem se formulovat
své názory a nebojím se toho.“
~ Filip

„Líbí se mi, jak se k sobě
chováme, jak společně
řešíme problémy
i konflikty.“ ~ Erika

„Jsme tu dobří kamarádi,
starší i mladší, děti
i učitelé.“ ~ Ema

Willowtrees
Mateřská škola

Willowtrees
Základní škola

Lesní 15
Praha 4
Kunratice

Táhlá 1
Praha 4
Braník

Kontaktní osoba
Nina Kodymová
ředitelka
 +420 604 293 047
 info@uvrbicek.cz
www.willowtrees.cz

