
Gia đình bạn có con trai hoặc con gái từ 1-3 tuổi không? 
Bạn có phải đi làm từ sáng sớm không? 
Bạn có phải đi làm đến chiều không? 
Chúng tôi  rất vui lòng nhận trông con của các bạn tại nhà trẻ tư nhân mới ở trung tâm Písek. 
Các cháu sẽ được luyện nói tiếng Tiệp, biết bài thơ, bài  hát và các trò chơi mới, sẽ quen các bạn 
mới. 
Các cháu sẽ được sinh hoạt trong môi trường gia đình, có các cô giáo quan tâm, chăm sóc tận tình, 
chu đáo. 
Sẽ có đồ ăn, đồ uống tốt. 
Đến thăm quan nhà trẻ Královská, V koutě 91 bạn sẽ biết thêm chi tiết. 
Tel.:725 436 873 
 
Nhà trẻ Hoàng Gia 
-Mong muốn của nhà trẻ này là muốn cho các cháu khi lớn lên sẽ nhớ đến khi còn bé đã được các 
cô chăm sóc tận tình, các cô đọc chuyện cổ tích cho các cháu nghe, có bà tiên kể chuyện cổ tích cho 
các cháu nghe, chơi đùa vui vẻ cùng các bạn, các phòng học có gam màu sặc sỡ và được ăn những 
đồ ăn ngon, được đi dạo chơi nhiều. 
 
Mỗi hôm có 1 chương trình sinh hoạt khác nhau! :-) 
 
-Thứ 2 học thể thao 
Các cháu được chỉ dẫn cách leo thang, trèo cây, đảm bảo. 
Các cháu sẽ được chơi các trò chơi vận động mà bố mẹ các cháu có thể cũng biết từ hồi còn bé. 
Có chuyên viên tư vấn cho các cháu về các trò chơi và tư vấn cho các cháu cách chăm sóc sức khoẻ. 
-Thứ 3 học sinh vật 
Cô Linda Mahelová là người chuyên gia về vườn tược. 
Cô nghĩ ra chương trình về tâm lý phát triển của cây. 
Chúng tôi sẽ cùng với các cháu học và làm vườn, các cháu sẽ được vui chơi và nhận thức bản thân 
mình qua chương trình học về vườn cây. 
-Thứ 4 học tiếng Anh 
Chúng tôi mới làm chương trình tiếng Anh và sau đó có các tiếng khác. Bạn hãy theo dõi trang web 
và Facebo ok của chúng tôi sẽ có đăng tải thêm thông tin về chương trình này. 
Có thầy Mgr. Aleš Kudlík dạy tiếng Anh và cứ thứ 4 hàng tuần thầy và 2 con trai sẽ đến trường sinh 
hoạt cùng các cháu. 
-Thứ 5 học vẽ 
Ở nhà trẻ của chúng tôi rất ủng hộ sự sáng tạo của các cháu. 
Các cháu yêu thích vẽ và làm ra các sản phẩm nghệ thuật có thể phải dùng rất nhiều nguyên liệu 
miễn phí. 
Trong phòng thay quần áo của các cháu sẽ để những sản phẩm các cháu đã làm ra hàng ngày. 
-Thứ 6 học nhạc 
Cháu nào cũng có năng khiếu về nhạc cụ nào đó. 
Có nhiều loại nhạc cụ cho các cháu lựa chọn piano, đánh trống, đàn ghita, perkuci, rumbakoule, sừ 
dụng cái ghế hoặc cái bàn để làm nhạc cụ,... 
Các cô giáo rất thích chơi nhạc hết mình với các cháu . 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chất lượng đồ ăn được kiểm tra cẩn thận. 
-Bữa trưa và các bữa ăn phụ được  đặt tại quán Kantýna và các cô sẽ kiểm tra và đặt những món ăn 
các cháu thích. 
 
Những hoạt động hàng ngày 
6:00 - 8:15    các cháu chơi trò chơi và đồ chơi. 
8:15 - 9:00    thể dục,vệ sinh cá nhân và ăn bữa phụ. 
9:00 - 9:30    học theo chương trình các ngày trong tuần. 
9:30 - 11:30  các trò chơi hoạt động thể thao,ra ngoài dạo chơi. 
11:30 - 12:30  vệ sinh cá nhân và ăn trưa. 
12:30 - 14:00  nghỉ ngơi ,nghe chuyện cổ tích. 
14:00 - 14:45  vệ sinh cá nhân và ăn bữa phụ. 
14:45 - 17:00  chơi các trò chơi ở trong lớp hoặc ngoài lớp. 
Các hoạt động sinh hoạt,vui chơi sẽ tùy theo sở thích của các cháu,không ép buộc và thời gian sinh 
họat bên ngoài cũng phụ thuộc vào thời tiết. 
 
Giá tiền gửi các cháu: 
Hạ giá tháng này - dành cho 5 cháu đăng ký đầu tiên 1500Kč/ 1 tháng 
Giá thường là 2500Kč/1 tháng (chưa cộng tiền ăn) 
Nếu gửi 1ngày 250kč 1ngày bao gồm cả đồ ăn hoặc 
Có thể thỏa thuận về giá. 
Theo nhà trường bố mẹ nên gửi các cháu cả tháng thì sẽ tốt cho các cháu làm quen ,giao lu với các 
bạn bè. 
Chúng tôi nhận các cháu từ 1-6 tuổi 
 
Giá tiền đồ ăn: 80kč 1ngày ,gồm 2 bữa phụ và 1 bữa chính có súp. 
Quán Kantýna phụ trách món ăn cho các cháu. 


