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Zpráva o činnosti za rok 2017 

 

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 2017 měl spolek již 78 členů, z toho 50 dospělých (platící členové) a 28 dětí (neplatící 

členové). Kurzy a akce pořádané Českou školou v Řezně dále navštěvují i děti a dospělí, 

kteří nejsou členy spolku.  

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

českých rodin žijících v Řezně a okolí. Kurzy jsou nabízeny pro děti předškolního i školního 

věku, pro děti na 1. stupni ZŠ dle vlastního Školního vzdělávacího programu. 

Doplňkové akce a kulturní programy organizují dobrovolnice 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, v regionálních médiích a v pravidelných informačních e-mailech „Novinky ČŠŘ“. 

Česká škola v Řezně spolupracuje s těmito organizacemi: 

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

 Von-der-Tann Grundschule Regensburg (učebny pro výuku školních dětí) 

 Mehrgenerationenhaus Regensburg MGH (prostory pro výuku školních i předškolních 

dětí, akce a setkávání) 

 Familienzentrum beim Ostentor (prostory pro předškolní kurzy) 

 Evangelisches Bildungswerk (prostory pro kulturní akce) 

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

V roce 2017 Českou školu v Řezně finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

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

tělovýchovy ČR a několik drobných dárců. 

 



Kurzy ve školním roce 2016/17 a 2017/18 

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

českých rodin žijících v Řezně a okolí. Kurzy jsou nabízeny pro děti předškolního a 

školního věku.  

Výuka školních dětí v předmětech Český jazyk a literatura a Můj český svět probíhá od 

školního roku 2017/18 podle vlastního Školního vzdělávacího programu České školy 

v Řezně, který odpovídá Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání v ČR 

a je inspirován vzdělávacím programem mezinárodní organizace Česká škola bez hranic 

s přihlédnutím k podmínkám výuky v Bavorsku. V současné době je v jednání uzavření 

smlouvy s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR o poskytování vzdělávání 

v zahraničí.  

Výuku vedou kvalifikovaní a zkušení pedagogové za smluvní honorář. Zkušenosti při práci 

s bilingvními dětmi mají možnost získat i čeští vysokoškolští studenti, kteří zde pobývají 

v rámci svého zahraničního studia a mají zájem o spolupráci či sbírají podklady pro svou 

diplomovou práci. 

Předškolní kurzy probíhají v pracovních dnech odpoledne, školní kurzy probíhají 

v pracovních dnech odpoledne a o některých sobotách. Všechny kurzy probíhají v českém 

jazyce a jejich obsah je přizpůsoben věku dětí stejně jako volené výukové metody. Jednotlivé 

kurzy jsou otevírány v případě naplnění minimálního počtu účastníků. Při nižším počtu 

účastníků může u školních dětí docházet ke sloučení několika ročníků. 

Můj český svět – dějepis a zeměpis ČR pro děti od 4. třídy ZŠ, cca 15krát za školní rok 

(vždy 120 min.) 

Školáci – pro děti navštěvující 3. až 5. třídu ZŠ nebo gymnázia, reálné či střední školy, 

kurz se koná jedenkrát týdně (120 min.) a cca jedno sobotní dopoledne v měsíci (240 min.) 

Školáčci – pro děti navštěvující 2. až 4. třídu ZŠ, kurz se koná jedenkrát týdně (120 min.) a 

cca jedno sobotní dopoledne v měsíci (240 min.) – ve školním roce 2016/17 

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

jedno sobotní dopoledne v měsíci (240 min.) 

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

jedno sobotní dopoledne v měsíci (240 min.) 

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

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

Batolátka – pro děti ve věku 0 až 2,5 let a jejich rodiče, setkání se koná dvakrát za měsíc 

(45 min.) 

Kurzy otevřené ve školním roce 2017/18 (Můj český svět, Školáci, Druháčci, Prvňáčci, 

Předškoláci, Hrátky a Batolátka) navštěvuje celkem 42 dětí, z toho 19 dětí školního věku 

(prosinec 2017). 

 



Kulturní a vzdělávací akce pro děti a dospělé 

Divadlo Viola 

Pražské divadlo Viola nás navštívilo s dětským představením „Ententýky“ pro děti i dospělé. 

Vítání jara 

Jarní setkání dětí a rodičů na soutoku Dunaje a Řezné, společné zpívání, výtvarné a 

pohybové aktivity, topení Morany 

Projekt „Přiveď svého kamaráda“ 

Ve spolupráci s koordinačním centrem Tandem se ve školním roce 2016/2017 uskutečnil 

projekt, který představil německým kamarádům a kamarádkám dětí z České školy v Řezně 

český jazyk a kulturu sousední země. Součástí tohoto projektu byla i společná návštěva 

zoologické zahrady v Plzni a vytvoření knížek s vlastními fotografiemi a českými texty.  

Logopedie 

Skvělá česká logopedka PhDr. Blanka Gruberová poskytla řadě dětí a rodičů individuální 

poradenství, díky kterému mohou děti trénovat správnou výslovnost hlásek r a ř, sykavek aj. 

Letní piknik 

Setkání česko-německých rodin v parku u Královské vily s programem pro děti i dospělé u 

příležitosti čtvrtých narozenin spolku. 

Zahájení školního roku 2017/18 

Nový školní rok jsme zahájili společným setkáním s kamarády a kamarádkami – a s loutkami 

Spejbla a Hurvínka, které vyzvaly děti ke zpěvu i tanci. 

Mikulášská nadílka 

Setkání dětí a rodičů s českým Mikulášem, čertem i andělem, recitace připravených básniček 

pro Mikuláše a zpěv českých koled v doprovodu dvou kytar a kláves. 

Projekt „Přátelství v dopisech“ 

Cílovou skupinou projektu jsou děti navštěvující výuku našeho spolku a děti navštěvující 

pražskou školu Deutsche Schule Prag. Komunikačním jazykem je čeština, kterou děti 

procvičují psanou formou v podobě dopisů. Těšíme se na osobní setkání dětí v roce 2018. 

Česká knihovnička v městské knihovně 

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

dán prostor řadě českých knih pro děti a mládež. Knihy jsou přístupny široké veřejnosti, jejich 

seznam je zveřejněn na webové stránce spolku. 

Prezentace spolku 

Náš spolek byl v roce 2017 zastoupen na následujících akcích: 

 recepce generálního konzula České republiky v Mnichově pro krajany žijící v jižním 

Německu 

 konference Českých škol bez hranic v Praze  

 veletrh spolků a nadací v Řezně (Erste Engagement-Messe Regensburg) 

 předávání integrační ceny pro region Horní Falce (Integrationspreis Oberpfalz) 

 den otevřených dveří ve vícegeneračním domě (Mehrgenerationenhaus Regensburg) 

 recepce rady pro integraci Města Řezna (Integrationsbeirat Regensburg) 

 informace o spolku v bavorských tištěných mediích 



Z fotogalerie ČŠŘ v roce 2017 
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