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sẽ khai trương vào mùa thu 2015 
 

Gần đây tôi đã có cơ hội để trở thành người quản lý của một dự án thú vị: Đó là mở một nhà trẻ tư 
nhân hiện đại hoàn toàn mới, nơi sẽ cung cấp cho trẻ các khả năng tuyệt vời về giáo dục, giải trí và 
thể thao. Chúng tôi đang lên kế hoạch đầu tư một khoản tiền thực sự đáng kể vào trường này mà đáp 
ứng tất cả các yêu cầu cho hoạt động, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chúng tôi muốn làm cho trẻ cảm 
thấy tốt nhất trong không gian đủ lớn ở bên trong tòa nhà cũng như ở vườn với diện tích 3 000 m2 
(trong đó vào các tháng mùa hè sẽ có phần lớn bóng râm). Trường nằm ở một nơi rất yên tĩnh bao 
quanh bởi thiên nhiên. Khả năng hoạt động cao hơn sẽ là cung cấp bể bơi riêng có mái che, phòng 
tập thể dục riêng, một sân chơi thể thao riêng và đường cho xe đẩy chân, xe đạp đẩy chân và xe mô 
tô đẩy chân ... và tất nhiên là thêm các tiện nghi trên tiêu chuẩn cho giải trí và vui chơi của trẻ nhỏ. 

Tuy nhiên câu hỏi vẫn là, trường này sẽ mở cho trẻ em như thế nào? Một trong những khả năng mà 
bản thân tôi rất thích là mở trường mẫu giáo cho con em các bạn. 

Từ nghiên cứu của tôi cho thấy một trường học như vậy hiện không tồn tại, do đó cơ hội thành công 
sẽ là lớn. Tuy nhiên trong cuộc thăm dò ý kiến của tôi với các bà mẹ Việt Nam, tôi phải từ chối khả 
năng này. Tôi đã nói rằng sẽ và chắc chắn là tốt hơn đối với con cái của các bạn nếu mở một trường 
mẫu giáo gồm trẻ các dân tộc khác nhau. Trẻ em nên có thể giao tiếp với người khác bằng tiếng Séc 
và sẽ không bị cách ly khỏi trẻ em Séc. 

Và từ các nghiên cứu khác của tôi cũng cho thấy trẻ em cộng đồng Việt Nam không và sẽ không sinh 
hoạt như trong các gia đình người Séc, ví dụ về thể thao và các hoạt động khác, bởi cha mẹ của 
chúng giành đa số thời gian cho công việc. Khi những đứa trẻ của tôi còn nhỏ, tôi luôn có một phần 
thời gian ở nhà và như vậy trong 3 năm tôi có thể dậy chúng đi xe đạp, trượt băng, bơi lội, trượt tuyết, 
chơi tennis, tập yoga.... Trường của chúng tôi sẽ như tôi đã làm mẹ để thay thế những bà mẹ bận rộn 
và những đứa trẻ của các bạn sẽ được học tất cả những thứ này và nhiều hơn nữa. Những đứa trẻ 
sẽ tham gia các khóa học khác nhau tùy theo lứa tuổi ví dụ như khóa học bơi (ban đầu chỉ dạy cho trẻ 
khỏi sợ nước), khóa học trượt tuyết và tự vệ (dành cho trẻ em lớn hơn)... 

Trẻ em sẽ được dạy quan tâm tới cơ thể và tâm hồn của mình, học yoga và thiền định. Trẻ em sẽ 
được cung cấp giáo dục ngôn ngữ chất lượng cao, trong trường hợp của con em các bạn chủ yếu là 
tiếng Séc và phát triển khả năng của chúng trong các trò chơi khác nhau. Chúng tôi sẵn sàng thảo 
luận về bất cứ nguyện vọng nào của các phụ huynh về bất cứ điều gì để trường thay đổi hoặc tốt hơn. 

Trong trường mẫu giáo sẽ tuyển dụng nhân viên đủ trình độ, trong số họ có cả các nữ giáo viên có 
quốc tịch Việt Nam, mà sẽ giúp chúng tôi giao tiếp tốt hơn với bạn và để duy trì truyền thống và phong 
tục Việt Nam trong trường học của chúng ta ... 

Chúng tôi cũng chuẩn bị việc nhận trẻ em và trường mẫu giáo cho các bạn. Gần trung tâm thương 
mại Sapa mỗi buổi sáng sẽ có xe buýt chở trẻ em tới trường mẫu giáo. 

Liệu ngôi trường mẫu giáo đặc biệt này có phù hợp cho các bạn không, nó chỉ và chỉ phụ thuộc vào 
các bạn và bằng quyết định của các bạn, nếu các bạn cung cấp cho trẻ em của các bạn cơ hội để trải 
nghiệm một cái gì đó đặc biệt, giáo dục và phát triển đúng hướng. Chúng tôi cũng sẵn sàng để cung 
cấp cho chúng những khả năng như vậy. 

Tiêu đề "Neposedná tlapička" bằng tiếng Séc và có nghĩa rằng trẻ em ở chỗ chúng tôi chắc chắn 
không phải ngồi lâu nhờ sự đa dạng của các hoạt động mà chúng tôi cung cấp. 

Trong lô gô của trường, các bạn sẽ nhìn thấy con chó và con mèo là các linh vật nhỏ và những đứa 
trẻ sẽ mang nó trong suốt thời gian ở trường. Chúng sẽ trải qua những hoạt động khác nhau và trẻ 
em sẽ được nhận "tlapička" như là phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ. 

Trường sẽ xuất bản tạp chí riêng của mình, trong đó không chỉ có ảnh của trẻ em từ các sự kiện khác 
nhau của trường, trang tô màu, câu đố, mà còn có cả những câu chuyện về những con chó và mèo. 

Chủ ngôi trường có các con ngựa tuyệt vời và nhờ đó chúng ta dành cho trẻ điều như được gọi là 
Hipoterapie (được thực hiện trên lưng ngựa với huấn luyện đặc biệt dưới sự hướng dẫn của một nhà 
vật lý trị liệu hoặc chuyên gia trị liệu với sự đồng ý bằng văn bản của bác sĩ). 

Trường mẫu giáo sẽ mở cửa vào mùa thu năm 2015. Khả năng tiếp nhận của trường là khoảng 50 trẻ 
và được chia thành 2 nhóm trẻ từ 2 tới 6 tuổi.  

Trường mẫu giáo nằm cách xa TTTM Sapa 10 km, cách Vestec 6 km và cách Jesenice 4 km.  

Trường mở cửa từ 8 giờ sáng tới 20 giờ và từ thứ 2 tới thứ 6. Trường cũng có thể mở cửa cả vào thứ 
7 và chủ nhật. Giá một ngày của trẻ ở trường là 1000 kč, trẻ ở trường nhiều ngày sẽ có giảm giá và 
nếu cả tháng sẽ là khoảng 15 000 kč. Trong giá sẽ bao gồm ăn uống hàng ngày, các trò chơi, các 
khóa học và đào tạo ngôn ngữ và yoga. 

Tôi đang đứng trước một quyết định nghiêm túc và mong muốn các bạn một sự hợp tác. Tất cả các ý 
kiến và câu hỏi của các bạn sẽ được tôi sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức bằng thư điện tử hoặc điện 
thoại, hoặc bằng cả các cuộc gặp mặt riêng với các bạn. Thời gian, tuy nhiên, không phải là quá nhiều 



... do vậy tôi mong các bạn vui lòng liên hệ với tôi càng nhanh càng tốt. Trong trường hợp quan tâm, 
các bạn có thể đặt lịch hẹn trường bằng cách gửi email cho chúng tôi với tên và tuổi của con em bạn 
và địa chỉ liên lạc của bạn. 

Giám đốc trường: Milada Kšiňanová 
Điện thoại di động: 725 00 33 02 
Email: skolicka-neposednatlapicka@seznam.cz 
Facebook: https://www.facebook.com/skolicka.neposednatlapicka 
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