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Zpráva o činnosti za rok 2016

Kurzy ve školním roce 2015/16 a 2016/17
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.
Můj český svět – dějepis a zeměpis ČR pro děti od 4. třídy ZŠ, cca 15krát za školní rok
(vždy 120 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.)
Prvňáčci – pro děti navštěvující 1. třídu ZŠ, kurz se koná jedenkrát týdně (120 min.) a cca
jedno sobotní dopoledne v měsíci (240 min.)
Hrátky 2 – pro děti ve věku 5 až 6 let, kurz se koná jedenkrát týdně (60 min.)
Hrátky 1 – pro děti ve věku 2,5 až 4 roky, kurz se koná jedenkrát týdně (60 min.)
Batolátka – pro děti ve věku 0 až 2 roky a jejich rodiče, setkání se koná dvakrát za měsíc
(45 min.)
Hravé kurzy českého jazyka, literatury a reálií v současnosti navštěvuje celkem 38 dětí,
z toho 17 dětí školního věku (prosinec 2016).

Kulturní a vzdělávací akce pro děti a dospělé
Vítání jara
6. 4. 2016 – jarní setkání dětí a rodičů na soutoku Dunaje a Řezné, výtvarné a pohybové
aktivity, topení Morany

Film a projekt „Moje jazyky – moje světy“
Pod vedením dobrovolnice Ulrike Fügl pořídily naše dvoujazyčné děti audionahrávky a
fotografie zaměřené na to, kde a s kým mluví česky, německy či dinosaursky. Výsledkem je
sedmiminutový česko-německý film, který je ke shlédnutí na www.ceskaskolavrezne.de
Letní piknik
4. 6. 2016 – setkání česko-německých rodin v parku u Královské vily s pohybovými hrami
pro děti i dospělé u příležitosti 3. narozenin spolku
Návštěva z MŠMT ČR
14. 6. 2016 – návštěva zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (oddělení
předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání) zaměřená na vzdělávací
program a koncepci výuky především v kurzech „Prvňáčci“ a „Školáčci“
Logopedie
8. 7. 2016 – 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.
Zahájení školního roku 2016/17
Nový školní rok jsme zahájili v sobotu 17. 9. 2016 společným setkáním s kamarády a
kamarádkami – a s loutkami Spejbla a Hurvínka, které vyzvaly děti ke zpěvu i tanci.
Mikulášská nadílka
10. 12. 2016 – setkání dětí a rodičů s českými nadpozemskými i pekelnými bytostmi a
programem, který si připravily lektorky spolu s dětmi a jedním muzikálním tatínkem
Prezentace spolku
Náš spolek byl zastoupen na následujících akcích:
- konference „Slavisch-deutsche Mehrsprachigkeit“ na Univerzitě v Řezně
(slavistika/Bohemicum) ve dnech 18. – 19. 3. 2016
- výstava „Organisationen der Zuwanderer in Regensburg stellen sich vor“, vernisáž dne
19. 4. 2016 (Evang. Bildungswerk, Integrationsbeitrag der Stadt Regensburg)
- konference Českých škol bez hranic (www.csbh.cz) v Praze dne 5. 8. 2016
- recepce generálního konzula České republiky v Mnichově dne 28. 10. 2016
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 je zveřejněn na webové stránce spolku.

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 2016 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.
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)



Evangelisches Bildungswerk (kulturní akce)



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

V roce 2016 Českou školu v Řezně finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR
prostřednictvím Generálního konzulátu ČR v Mnichově a Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR.
Děkujeme!

ČŠŘ v roce 2016
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