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Zpráva o činnosti za rok 2015 

 

Kurzy ve školním roce 2014/15 a 2015/16 

Spolek nabízí především mimoškolní kurzy češtiny pro dvoujazyčné děti z česko-německých 

a českých rodin žijících v Řezně a okolí. Tyto hravé kroužky češtiny se konají odpoledne 

nebo o víkendech. Kurzy vedou kvalifikované a zkušené české lektorky, které se řídí 

Vzdělávacím programem České školy bez hranic. 

Školáčci – pro děti navštěvující 2. a 3. třídu ZŠ, kurz se koná jedenkrát týdně (120 min.) a 

cca jedno sobotní dopoledne v měsíci (240 min.) 

V období leden až červenec 2015 kurz navštěvovaly 4 děti. 

Od září 2015 se kurzu účastní celkem 6 dětí. 

Prvňáčci – pro děti navštěvující 1. třídu ZŠ, kurz se koná jedenkrát týdně (120 min.) a cca 

jedno sobotní dopoledne v měsíci (240 min.) 

V období leden až červenec 2015 kurz navštěvovaly 3 děti. 

Od září 2015 kurz nově navštěvuje dalších 5 dětí. 

Hrátky 2 – pro děti ve věku 5 až 6 let, kurz se koná jedenkrát týdně (60 min.) 

V období leden až červenec 2015 kurz navštěvovalo 5 dětí. 

Od září 2015 se kurzu účastnilo 6 dětí. 

Hrátky 1 – pro děti ve věku 2,5 až 4 roky, kurz se koná jedenkrát týdně (60 min.) 

V období leden až červenec 2015 kurz navštěvovalo 11 dětí. 

Od září 2015 se kurzu účastnilo 7 dětí. 

Batolátka – pro děti ve věku 0 až 2 roky a jejich rodiče, setkání se koná dvakrát za měsíc 

(45 min.) 

V období leden – červenec 2015 se kurzu zúčastnilo 9 dětí s maminkami. 

Od září 2015 tento hravý kroužek navštěvuje 10 dětí s maminkami. 

Kurzy v současnosti navštěvuje celkem 34 dětí (stav prosinec 2015). 



Kulturní a vzdělávací akce pro děti a dospělé 

Workshop „Myšák Hubert“ 

11. 2. 2015 – čtení z knihy o Myšáku Hubertovi a výtvarná dílna s kolegyní z České školy 

bez hranic v Mnichově 

Vítání jara 

18. 3. 2015 – jarní setkání dětí a rodičů na soutoku Dunaje a Řezné, výtvarné a pohybové 

aktivity, topení Morany 

Česko-německý výlet „Jedeme do Plzně!“ 

10. 5. 2015 – autobusový zájezd asi 30 českých a německých dětí a dospělých do 

partnerského města Plzně (Evropské hlavní město kultury pro rok 2015), prohlídka města, 

oběd v tradiční restauraci, návštěva Muzea loutek a vzdělávacího centra Techmania 

Logopedie 

V červnu a červenci se nám opakovaně věnovala úžasná česká logopedka, která řadě dětí a 

rodičů poskytla poradenství a ve třech termínech i individuální logopedickou terapii, díky 

které se děti naučily správně vyslovovat hlásky r a ř, sykavky aj. 

Česká čtení pro děti 

Čtení v českém jazyce pro děti od 4 let. Realizováno ve spolupráci s Městskou knihovnou 

v Řezně. Čtení zaměřená na jednotlivá roční období se konala 26. 3., 18. 6. a 8. 10. 2015 

Česká knihovnička v městské knihovně 

Na základě dohody s vedením odboru kultury Města Řezna byl v pobočce městské knihovny 

dán prostor řadě českojazyčných knih pro děti a mládež. Knihy jsou přístupny široké 

veřejnosti, jejich seznam bude zveřejněn na webové stránce spolku. 

Zahájení školního roku 2015/16 

Nový školní rok jsme zahájili v sobotu 18. 9. 2015 společným setkáním s kamarády a 

kamarádkami – a s loutkami Spejbla a Hurvínka, které všechny rozesmály. 

Loutkové divadlo 

17. 10. 2015 – loutkové představení „Jeníček a Mařenka“ plzeňského divadla Špalíček, 

v českém a německém jazyce, ve spolupráci s Městskou knihovnou v Řezně 

Mikulášská nadílka 

9. 12. 2015 – setkání asi 50 dětí a rodičů s českými nadpozemskými i pekelnými bytostmi a 

programem, který si připravily lektorky spolu s dětmi 

Moje jazyky – moje světy 

V listopadu a prosinci naše dvoujazyčné děti pořizovaly audionahrávky a fotografie 

zaměřené na to, kde a s kým mluví česky a německy. Na výsledek se těšíme v novém roce.



Účast na kurzech dalšího vzdělávání 

Dvě naše lektorky se v srpnu zúčastnily kurzů dalšího vzdělávání:  

- „Do nitra češtiny aneb Čteme a píšeme s bilingvními dětmi“ (ČŠBH) 

- „Kurz metodiky výuky českého jazyka jako cizího jazyka“ (ÚJOP, stipendium MZV ČR) 

 

Spolek „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ 

Česká škola v Řezně je nezisková organizace založená v roce 2013 s cílem podpořit 

osvojování češtiny u dětí z česko-německých a českých rodin žijících v Řezně a okolí.  

V roce 2015 měl spolek již 65 členů, z toho 40 dospělých (platící členové) a 25 dětí 

(neplatící členové). Kurzy a akce pořádané Českou školou v Řezně dále navštěvují i děti a 

dospělí, kteří nejsou členy spolku. 

Jazyková výuka probíhá podle vzdělávacího programu mezinárodní organizace Česká 

škola bez hranic (www.csbh.cz). Výuku vedou kvalifikované a zkušené pedagožky za 

smluvní honorář. 

Doplňkové akce a kulturní programy organizují dobrovolnice zcela zdarma nebo za 

symbolickou náhradu výloh. 

Spolek vede rovněž na dobrovolnické bázi čtyřčlenné předsednictvo volené na dva roky. 

O své činnosti spolek informuje na internetových stránkách www.ceskaskolavrezne.de, na 

facebooku a v pravidelných informačních e-mailech. 

Česká škola v Řezně spolupracuje s těmito organizacemi: 

 Česká škola bez hranic (vzdělávací program, další vzdělávání pedagogů, konference) 

 Mehrgenerationenhaus Regensburg (poskytnutí prostor pro výuku, akce a setkávání) 

 Von-der-Tann Grundschule Regensburg (poskytnutí učeben pro výuku) 

 Stadtbibliothek Regensburg (společné kulturní akce pro děti, česká knihovnička) 

V roce 2015 Českou školu v Řezně finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

prostřednictvím Generálního konzulátu ČR v Mnichově a Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. Na projekt „Jedeme do Plzně!“ spolek navíc obdržel příspěvek od 

Krajského úřadu Horní Falce (Bezirk Oberpfalz) a od Města Řezna (Stadt Regensburg). 


