
 český a anglický učitel ve výuce
 učitelé s montessori kvalifikací
 spojení českého a mezinárodního 

 montessori kurikula
 učitel jako průvodce
 týmová spolupráce

 široká nabídka zájmových kroužků
 bohatý program mimoškolních aktivit
 zdravá a pestrá strava
 psychologické centrum a speciální 

 pedagog 
 sourozenecké slevy a stipendia

Česko-anglická montessori 
Základní škola Duhovka

Respektujeme  

Tvoříme  

Objevujeme  

Rosteme

www.duhovkaskola.cz      
+420 220 303 821
 info@duhovkaskola.cz

Nad Kajetánkou 134/9
169 00 Praha 6 - Břevnov
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUHOVKA 
První stupeň pro děti základní školy. Věkově 
smíšené ročníky (1.-3. ročník, 4.-5. ročník).  
V každé třídě se dětem věnuje český a anglický 
učitel. Oba kvalifikovaní v montessori pedagogice. 
Snažíme se vytvořit takové prostředí, které 
odpovídá přirozeným vývojovým potřebám dětí. 
Propojujeme mezinárodní montessori kurikulum  
a český státní vzdělávací program.

DRUŽINA A ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Odpolední program zajišťuje dětem družina, 
kde mají děti možnost volby. Kromě vlastních 
nápadů mohou vybírat z plánovaných akcí 
družiny a velkého sportovního vyžití. Cílem je 
spoluprožívat volný čas v radosti, vzájemném 
respektu a bezpečně. Nabízíme také bohaté 
spektrum odpoledních zájmových kroužků.  



 A Czech teacher and an English  
 teacher in each classroom

 A wide selection of school clubs
 Montessori-qualified teachers
 A rich after-school activities  

 programme
  Czech curriculum with an international  
 Montessori curriculum

 Healthy and fresh food choices
 Teacher as a guide
 Psychological center and special  

 Ed-teacher
 Team spirit
 Sibling discounts and scholarships

Czech-English Montessori 
Elementary school Duhovka

DUHOVKA ELEMENTARY 
Duhovka lower elementary is a school for 
mixed-age classes (Grades 1-3, Grades 4-5). 
Every classroom has one Czech and one English 
teacher. Both are Montessori-qualified teachers. 
We seek to create an environment that meets 
the natural developmental needs of children.  
We combine an international Montessori curriculum 
with the Czech public educational programme.

AFTER-SCHOOL CENTER  
AND AFTER-SCHOOL CLUBS
The afternoon programme is organised by the 
after-school center, where children can choose their 
activities. In addition to their own ideas, they can 
choose from activities planned by the after-school 
center and from sports activities. We aim to spend 
joyful free time together in a secure manner while 
respecting each other. We also offer a wide range 
of after-school clubs in the afternoon.  

www.duhovkaskola.cz      
+420 220 303 821
 info@duhovkaskola.cz

Nad Kajetánkou 134/9
169 00 Prague 6 - Břevnov
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Respect  

Create  

Discover  

Grow


