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NOVINKY ČŠŘ  

z  12.  zář í  2016 

 

Vítáme vás po prázdninách 

Nový školní rok zahájíme již tradičně společným setkáním 
v sobotu 17. září od 14.30 hod. – tentokrát v divadelním 
sále v 1. patře vícegeneračního domu v Ostengasse.  

S sebou si přineste vlastní nádobí – a hlavně něco k snědku a 
k pití pro sebe i pro kamarády.  

Čeká vás pohodové poprázdninové popovídání, krátký 
program připravený se školními dětmi a Hurvínek!  

 

Kurzy ČŠŘ začnou 17. září 

Děkujeme všem rodičům, kteří nám včas zaslali přihlášky do 
kurzů. Všechny kurzy se díky vám mohou konat podle plánu. 

Školní rok ČŠŘ začne v sobotu 17. září v 9.30 hod. 
společným dopolednem kurzů „Prvňáčci“ a „Školáčci“, 
z nichž někteří přejdou do kroužku „Můj český svět“. 

Kurzy „Batolátka“ a „Hrátky 1“ začnou v úterý 20. září a 
„Hrátky 2“ ve středu 21. září. – Další informace najdete na 
www.ceskaskolavrezne.de v rubrice „Kurzy“ a na přihláškách 
v rubrice „Ke stažení“. 

Rádi uvítáme i nové zájemce o ochutnávku kurzu. Přihlašte 
se nám na adrese info@ceskaskolavrezne.de. 

Těšíme se na Vás… 

 

Logopedie 

V pátek 8. července 2016 nás opět navštívila česká 
logopedka PhDr. Blanka Gruberová z Žihle u Plzně. Stejně 
jako loni si během chvilky získala děti, které jí ochotně 
zazpívaly písničky a povídaly si s ní, i rodiče, které 
nasměrovala, jak pracovat s dětmi, aby mluvily hezky česky. 

Nezávazné logopedické poradenství a pravidelná 
terapeutická setkání v případě zájmu zprostředkujeme také 
v příštích měsících (i pro nečleny spolku). Pokud máte o 
setkání s logopedkou zájem, kontaktujte nás co nejdříve. 



www.ceskaskolavrezne.de 

 

Návštěva z MŠMT ČR 

V úterý 14. června 2016 za námi přijeli zástupci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, pan 
Pohořelý (vedoucí oddělení předškolního, základního a 
základního uměleckého vzdělávání) a jeho kolegyně paní 
Tučková. Zajímali se především o koncepci vzdělávání 
v kurzech „Prvňáčci“ a „Školáčci“.  

Navštívili výuku v obou kurzech a předali dětem krásné 
knížky a hry zaměřené na podporu čtenářství, rozšiřování 
slovní zásoby a výuku dějepisu. Děkujeme! 

 

Konference Českých škol bez hranic 
a zprávy o českých školách ve světě 

5. srpna 2016 se v Praze konala konference Českých škol bez 
hranic, na kterou se sjely zástupkyně škol a krajanských 
spolků z celého světa. Za ČŠŘ jako školu spolupracující se 
zúčastnila předsedkyně Radka Bonacková. 

Rozhovor o českých školách v zahraničí přinesly zprávy ČT a 
na webu idnes.cz vyšel článek o českých školách ve světě 
s názvem „Od Zélandu po Island“. Shlédnout a přečíst si obě 
zprávy můžete na našich stránkách 
www.ceskaskolavrezne.de v rubrice „Dvoujazyčnost“, kde 
najdete i další články a odkazy na zajímavé informace o 
dvoujazyčné výchově a českých školách v zahraničí. 

 

Připravujeme 

Rádi bychom do Řezna pozvali divadlo Viola s představením 
Ententýky pro děti předškolního a mladšího školního věku. 

Představení se bude konat pravděpodobně o jednom 
z listopadových víkendů, kdy se konají i kurzy ČŠŘ, termín 
bude upřesněn. 

 

Bayerisch-Böhmische Kulturwoche in Deggendorf vom 11. bis 18. September 2016 

Die bayerisch-böhmische Kulturwoche wird innovativ! Ihre fünfte Auflage 2016 bringt viel Neues: Die 
Palette der Veranstaltungen reicht von beeindruckenden Ausstellungen bis hin zum 
„grenzüberschreitenden“ Open Air-Konzert unter dem Titel „Bayern-Böhmen rockt“. Hier trifft die 
tschechische Kultband „Mňága a Žďorp“ auf die bayerischen Senkrechtstarter von DeSchoWieda. 

http://www.deggendorf.de/fileadmin/media/pdf/kultur/Flyer_Kulturwoche2016.pdf 

Bayerisch-Böhmisches Festival in Regensburg vom 22. bis 24. September 2016 

Regensburgs Partnerstadt Pilsen ist vom 22. bis 24. September mit einem vielfältigen Programm im 
Degginger und dem W1 – Zentrum für junge Kultur zu Gast. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist 
frei. Das komplette Programm gibt es unter:  

http://www.regensburg.de/kultur/veranstaltungen-des-kulturreferats/treffpunkt-2016 

Přejeme všem dětem šťastné vykročení 
do nového školního roku 

a těšíme se na viděnou, 

vaše ČŠŘ 
 


