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Zpráva o činnosti za rok 2021

Spolek „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ je nezisková
organizace založená v roce 2013 s cílem podpořit osvojování češtiny a poznávání české
kultury u dětí z česko-německých a českých rodin žijících v Řezně a okolí. 

Kromě kurzů češtiny spolek organizuje kulturní a vzdělávací projekty a akce pro děti i
dospělé. Akcí a projektů pořádaných Českou školou v Řezně se mohou zúčastnit také děti a
dospělí, kteří nejsou členy spolku. V roce 2021 bylo konání spolkových akcí a činnost spolku
značně omezeno z důvodu vládních nařízení snažících se minimalizovat šíření pandemie
způsobené koronavirem.

Kurzy češtiny jsou nabízeny pro děti předškolního i školního věku. Předškolní kurzy jsou
pořádány již pro děti od půl roku věku v doprovodu rodičů. Děti se v rámci kurzů postupně
osamostatňují, rozšiřují si svoji slovní zásobu, zdokonalují vyjadřování v českém jazyce a
v obecné rovině i rozvíjejí předpoklady pro úspěšný start školní docházky. Na 1. stupni ZŠ
jsou děti vyučovány podle vlastního školního vzdělávacího programu. V srpnu 2018 uzavřela
Česká škola v Řezně smlouvu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky o zajištění vzdělávání občanů České republiky v zahraničí. Tato smlouva se
vztahuje na výuku Českého jazyka a literatury na 1. stupni základní školy a výuku českých
reálií vlastivědné a dějepisné povahy v rozsahu dvou posledních ročníků prvního stupně
základní školy. V případě zájmu žáků a možnosti lektorského pokrytí pokračuje výuka
českého jazyka i na 2. stupni ZŠ prozatím bez smlouvy s MŠMT ČR. 

Vzhledem k pandemii COVID-19 probíhaly kurzy od ledna do června v online prostředí.
V červenci a od září do prosince pak opět prezenční formou za dodržování aktuálních
protipademických preventivních opatření.

V roce 2021 měl spolek 69 dospělých členů.

Spolek je veden čtyřčlenným předsednictvem na dobrovolné bázi, které je voleno vždy na
dva roky. O své činnosti spolek informuje na internetových stránkách
www.ceskaskolavrezne.de, na Facebooku, v regionálních médiích, v informačních
e-mailech a newslettru. 

1. Kurzy ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022

Kurzy vedou kvalifikovaní a zkušení pedagogové za smluvní honorář. Na výuce se dále
podílí praktikantky či asistentky – vysokoškolské studentky se zájmem o vzdělávání
bilingvních dětí v rámci zahraničního studijního pobytu v Řezně.

Kurzy probíhají od pondělí do pátku v odpoledních hodinách, a to předškolní kurzy v rozsahu
45 až 60 minut, školní kurzy v rozsahu 120 minut týdně. Školní kurzy se navíc konají 17krát
v roce v sobotu v rozsahu vždy 240 minut. Kurzy probíhají v českém jazyce, jejich obsah i
volené výukové metody jsou přizpůsobeny věku dětí. 
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Kurz Batolátek je nabízen dětem od půl roku do tří let věku v doprovodu rodičů. Obsahem
kurzu jsou říkanky, písničky, pohybové hry a tvoření. Kurz Hrátek je určen pro děti ve věku 3
až 5 let, které se postupně již osamostatňují. Náplní kurzu jsou básničky, písničky, pohybové
hry, tvoření a tematické rozšiřování slovní zásoby. Kurz Předškoláci je zaměřen na děti, jež
by měly v následujícím školním roce začít školní docházku. Kurz je cíleně zaměřen na rozvoj
sluchového a zrakového vnímání, pravo-levé a prostorové orientace, hrubé i jemné motoriky
skrze aktivity blízké dětem ve věku 5 až 6 let.

Výuka na 1. stupni ZŠ je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu.
Výuka na 2. stupni v předmětu český jazyk a literatura vychází z rámcového vzdělávacího
programu ČR. Výuka ve školních kurzech využívá znalosti žáků, jež jsou obecného rázu, a
které si děti přinášejí z německého školního prostředí, kde plní svou povinnost základního
vzdělávání a zaměřuje se na specifika českého jazyka. 

Od ledna do června probíhala výuka předškolních kurzů v online prostředí formou sdílených
setkání či na základě dohody s rodiči skrze zasílání podnětných příspěvků s náměty na
hudební hádanky, předčítáním, tvořivými aktivitami atp. Školní kurzy probíhaly v týdnu i
v sobotu ve formě online výuky s využitím možností, jež tato forma práce nabízí, s důrazem
na aktivizaci žáků a v časovém formátu zohledňujícím možnosti dětí. Výuku školních kurzů
se dařilo držet na velmi dobré úrovni díky podnětnému přístupu lektorů a velké podpoře ze
strany rodičů.

V červenci a od září do prosince probíhaly kurzy prezenční formou za dodržování aktuálně
platných protipandemických opatření. Oproti dosavadním zvyklostem došlo při sobotní
výuce, i z důvodu dodržování hygienických pravidel, k rozdělení jedné výukové skupiny
všech žáků na několik menších skupin slučujících jeden až tři ročníky.

Jednotlivé kurzy jsou otevírány v případě naplnění minimálním počtem účastníků. Při nižším
počtu účastníků může u školních dětí docházet ke sloučení několika ročníků.

2020/2021

Předškolní kurzy

Batolátka – celkem 9 dětí ve dvou skupinách ve věku od půl roku do 3 let v doprovodu
rodičů; lektorka Markéta Lukášová, v červnu a červenci Lucie Konfrštová

Hrátky – 5 dětí ve věku 3 až 5 let; lektorka Anna Dušková

Předškoláci – 5 dětí ve věku 5 až 6 let; lektorka Aneta Bučková

Kurzy na 1. stupni ZŠ

Prvňáčci – 10 žáků 1. třídy ZŠ; lektorka Petra Píšová, asistentka pro plně integrovanou
zrakově oslabenou žákyni: Simona Sieberger, Marie Hajíčková, Zuzana
Nejedlá

Druháčci – 7 žáků 2. třídy ZŠ; lektorka Michaela Kosařová

Třeťáci – 6 žáků 3. třídy ZŠ; lektor Viktor Horáček

Čtvrťáci – 6 žáků 4. třídy ZŠ; lektorka Petra Píšová

Školáci – 5 žáků, 4 žáci 5. třídy a 1 žačka 6. třídy ZŠ; lektorka Lucie
Klárová-Memminger

Můj český svět – zeměpis ČR pro děti od 4. třídy ZŠ, 9 žáků; lektorka Lucie Konfrštová

Kurz na 2. stupni ZŠ

Český jazyk na 2. stupni ZŠ    – individuální výuka s lektorem a rodičem, 1 žák; lektorka
Petra Píšová
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Kurzy navštěvovalo celkem 54 dětí, 19 dětí předškolního věku bez nejmladší skupinky, 35
dětí školního věku (34 žáků na 1. stupni ZŠ, 1 žák na 2. stupni ZŠ).

Předškolní kurzy absolvovalo v plném rozsahu (Batolátka 2 bloky, Hrátky a Předškoláci 3
bloky) 17 dětí, v částečném rozsahu dalších 12 dětí. Z celkového počtu 29 předškolních dětí
mělo 20 dětí české občanství.

Školní kurzy absolvovalo 29 žáků v plném rozsahu výuky, 6 žáků v částečném rozsahu
výuky. Kurzy v rámci jednoho školního roku úspěšně dokončilo 33 žáků z 35, 28 žáků
z celkového počtu 35 bylo českých občanů.

2021/2022

Předškolní kurzy

Batolátka – celkem 12 dětí ve dvou skupinách ve věku od půl roku do 3 let v doprovodu
rodičů; lektorka Susanna Gallersdörfer

Hrátky – 8 dětí ve věku 3 až 5 let; lektorka Anna Dušková

Od hrátek k předškolákům – 4 děti ve věku 3 až 6 let; lektorka Aneta Bučková, od prosince
Petra Píšová

Kurzy na 1. stupni ZŠ

Prvňáčci – 3 žáci 1. třídy ZŠ; lektorka Veronika Loeffelholz

Druháčci – 7 žáků 2. třídy ZŠ; lektorka Petra Píšová

Třeťáci – 5 žáků 3. třídy ZŠ; lektorka Michaela Kosařová

Čtvrťáci – 3 žákyně 4. třídy ZŠ; lektorka Marie Hajíčková

Páťáci – 4 žáci 5. třídy ZŠ; lektorka Lucie Klárová-Memminger

Můj český svět – dějepis ČR pro děti od 4. třídy ZŠ, 9 žáků; lektorka Lucie Konfrštová

Kurzy na 2. stupni ZŠ

Šesťáci + Sedmáci – 3 žáci 6. třídy ZŠ, 1 žačka 7. třídy ZŠ; lektorka Lucie
Klárová-Memminger

Deváťáci – 2 žáci 9. třídy ZŠ; lektorka Petra Píšová

Kurzy navštěvuje celkem 53 dětí, 24 dětí předškolního věku, 29 dětí školního věku (23 žáků
na 1. stupni ZŠ, 6 žáků na 2. stupni ZŠ). Z 24 předškolních dětí je 17 českých občanů, z 29
školních žáků je 28 žáků českých občanů.

2. Kulturní a vzdělávací akce, setkání pro děti a dospělé 

● valná hromada – setkání členů spolku, představení finanční zprávy a zprávy o
činnosti za uplynulý rok, finančního plánu a plánu činnosti na rok následující; volba
členů předsednictva

● od ledna do června kurzy v režimu online – nabídka předškolních kurzů buď online,
nebo zasláním audio/ video materiálů ke stažení; online výuka školních kurzů v týdnu
i o sobotách doplněná o práci v pracovních sešitech a portfoliích 

● konzultace ve školních kurzech v trojici žák-učitel-lektor realizované online formou

● projekt „Příběhy našich sousedů“ pod záštitou organizace Post Bellum, součást
sbírky Paměti národa
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● online přednáška Anny Paap „Jak udržovat a rozvíjet češtinu u dětí žijících
v zahraničí“

● Jarní stezka skřítka Jaroslava – vítání jara formou lesní stezky s plněním úkolů se
závěrečným jarním pokladem

● jarní třídní schůzky po jednotlivých třídách, online

● překvapení pro maminku ke dni matek – ve spolupráci s kavárnou Urban Coffee

● v červenci a od září do prosince realizace kurzů v prezenční formě za dodržování
aktuálně platných protikoronavirových opatření

● Večerníčkova cesta – stezka na níž se děti mohly formou úkolů seznámit s deseti
různými večerníčky a na konci najít poklad

● zahájení školního roku se Spejblem a Hurvínkem v souladu s aktuálními
hygienickými předpisy 

● zprovoznění Hravé knihovničky v Hainsackeru s vlastním zázemím, možností
výpůjčky knížek, jejichž seznam je dostupný online na internetu, a pravidelným
doprovodným programem (Veverčákova podzimní stezka; Divadelní představení na
motivy Pohádek z pařezové chaloupky; Stínové divadélko o putování Marie a Josefa
do Betléma) – viz proklik z webových stránek školy

● Drakiáda – vítání podzimu formou společného malování a následného pouštění
draků

● logopedická přednáška magistry Michaely Voldřichové určená nejširší veřejnosti
s navazující prezenční individuální konzultací pro zájemce

● projekt určený školním žákům „Antonín Dvořák“ ku příležitosti jeho stého výročí
realizovaný hudební pedagožkou Martinou Guttenberger

● podzimní třídní schůzky realizované formou online setkání po jednotlivých třídách

● Rodinná adventní bohoslužba v kostele sv. Marka celebrovaná panem farářem
Petrem Chamrádem

● Mikulášská nadílka – návštěva Mikuláše v doprovodu anděla a čerta ve školních a
předškolních kurzech

● Vánoční setkání lektorů a předsednictva ČŠŘ – online

3. Prezentace spolku

Spolek byl v roce 2021 zastoupen na následujících akcích: 

● online schůzka se zástupci MŠMT a MZV ČR věnovaná problematice češtiny ve
spolkové zemi Bavorsko

● účast na neoficiálním setkání českých škol v Německu

● Týden češtiny ve světě 2021 – účast předsednictva spolku na XIII. konferenci
českých škol působících v zahraničí

● virtuální setkání českých škol ve světě 2021 – účast předsednictva

4. Česká škola v Řezně v roce 2021 spolupracovala s těmito organizacemi:

● Česká škola bez hranic (vzdělávání pedagogů, konference, Newsletter)

● Familienzentrum beim Ostentor (prostory pro předškolní kurzy)
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● Fara St. Markus (náhradní prostory pro předškolní kurzy, prostory pro školní kurzy)

● Mehrgenerationenhaus Regensburg (prostory pro výuku školních a předškolních dětí)

● Pestalozzi Grundschule Regensburg (učebny pro školní kurzy)

● Hravá knihovnička v Hainsackeru (knihovna, prostor pro školní kurzy, akce)

● Stadtbücherei Regensburg (česká knihovnička)

● Post Bellum (projekt Příběhy našich sousedů)

V roce 2021 Českou školu v Řezně finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky prostřednictvím
Generálního konzulátu ČR v Mnichově, a dále několik drobných soukromých dárců.
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