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Editorial předsedkyně spolku ČŠBH, Lucie Slavíkové-Boucher
Milí čtenáři, vážení přátelé a  příznivci Českých škol 
bez hranic, prázdninové období bývá ve školách mo-
mentem klidu a  odpočinku, ve spolku Česká škola bez 
hranic je to přesně naopak. Dlouhé přípravy Týdne 
češtiny ve světě vyvrcholily jeho realizací ve dnech 
3. – 7. srpna 2015 v Praze. Týden odstartoval konferencí 
Heritage Schools and Diaspora v Senátu Parlamen-
tu České republiky. Na ni navázalo již sedmé Setkání 
Českých škol bez hranic a spolupracujících škol v To-
skánském paláci Ministerstva zahraničních věcí. Konfe-
rence přilákaly do rozpálené Prahy téměř 200 účastníků! 
A bylo o čem diskutovat: péčí o naše jazykové a kulturní 
dědictví v  zahraničí se zabývá řada subjektů. Stejně tak 
v České republice pracuje množství institucí a nevládních 
organizací s dětmi a dospělými, jejichž domácí nebo rodinné zázemí má jiný jazykový základ než češtinu a nacházejí se tedy v naší 
zemi ve stejné situaci jako Češi v zahraničí. Sdílení a konfrontace jednotlivých zkušeností je užitečná a přínosná. Do budoucna by tento 
dialog měl napomoci efektivnějšímu sdílení všech zdrojů, nejen finančních. Jednotlivá vystoupení si můžete poslechnout a přečíst zde.

ČŠBH nabízejí výuku češtiny a  českých 
reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 
15 let za hranicemi ČR jako doplnění kaž-
dodenního zahraničního vzdělání.

Spolek ČŠBH ve spolupráci s ČŠBH Paříž 
a Velvyslanectvím ČR v Paříži pořádá ve 
dnech 16. – 17. října 2015 „1. set- 
kání českých škol ve Francii“.
Více informací si přečtěte na poslední 
straně!

V tomto vydání: 
Ve všech ČŠBH odstartoval nový školní rok.
Připomínáme si 600. výročí Mistra Jana 
Husa a 700. výročí narození Karla IV.
Přečtěte si jak!
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Nové výukové materiály z dílny ČŠBH 
k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa
Jan Hus a husitství v kontextu civilizace pozdního středověku (aneb český národ 
z pohledu domácího a západoevropského).
Jan Hus a husitství v audiovizuální tvorbě (aneb kritické myšlení a multime-
diální výchova).
Pracovní listy pro žáky základních (včetně 1. stupně) a středních škol a metodický prů-
vodce pro učitele budou volně ke stažení na stránkách www.csbh.cz koncem roku 
2015.

Vysílá Rádio Praha!
Týdenní souhrn zpráv o dění v České republice, krátké reportáže a rozhovory o české his-
torii, zajímavých místech v Česku i pořad pro děti – to vše najdete každou sobotu na 
stránkách České školy bez hranic v pořadu Vysílá Radio Praha.
Stačí jen kliknout na ikonu Radia Praha a poslouchat. Vyzkoušejte to!

V rámci Týdne knihoven (5.–9. října 2015) pořádáme v Praze, v Památníku národní-
ho písemnictví, dva literárně-výtvarné workshopy na téma „Generál Pellé – 
Zdenka Braunerová“. Žáci a studenti se budou moci nad rámec svých učebních osnov 
seznámit s  francouzským generálem, diplomatem a  malířem Maurice Pellém, kterého 
s českou umělkyní Zdenkou Braunerovou spojovalo nejen hluboké přátelství, ale i rodinné 
vazby. Památník národního písemnictví představí písemnosti a exponáty ze svých sbírek. 
Workshopy jsou upoutávkou na připravovanou výstavu ve Středočeském muzeu v Rozto-
kách u Prahy „Cesty osudů mezi Čechami a Francií“ (23. října 2015–28. března 2016).

Zdroj: Processus consistorilaris martyrii Johannis Huss (1525)Ohlédnutí za táborem ve Sluňákově 
aneb „Jaké to letos bylo“ - A těšíme se zase v létě 2016!

www.csbh.cz
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Na besedě s Lelou Geislerovou 
a Ivanou Pecháčkovou
Letošní školní rok nám začal na plné obrátky! Díky bruselskému festivalu komiksů Fête 
de la BD zavítala do Belgie i česká komiksová kreslířka Lela Geislerová. V sobotu 5. září 
nám představila svou poslední tvorbu na originální besedě v ČSBH Brusel. Mimo jiné 
i její ilustrace z knihy Cesta svatým Vít–ahem. Na besedu jsme pozvali i překlada-
telku a majitelku nakladatelství knih pro děti a mládež Meander paní Ivanu  
Pecháčkovou. Na festival komiksů, ale i našim dětem, přivezla spoustu úžasných knih z díl-
ny nejúspěšnějších českých autorů.

Podzim v duchu spisovatelském
V sobotu 17. října organizujeme literární dílnu se spisovatelem Pavlem Bryczem, laureátem 
ceny Magnesia Litera. Pavel Brycz dětem představí knihu Bílá paní na hlídání a ve-
čer se na jeho autorské čtení z knihy Tátologie aneb rady pro začínající tatínky, 
kteří nechtějí brzy skončit mohou těšit dospělí.
Již podruhé k  nám zavítá historička a  spisovatelka Veronika Válková, tentokrát  
14. listopadu. Povede spolu s ilustrátorem Petrem Koplem literární dílnu pro žáky 1. – 4. 
tříd. A jaké že to bude téma tentokrát? Samozřejmě shodné s její zbrusu novou knihou 
Svatý Václav. Už se těšíme!

Můj český svět aneb české reálie s přehledem
je nový projekt ČŠBH Brusel, do kterého se kromě zkušeného lektora zapojí i kraje České 
republiky, které mají svá zastoupení v Belgii. Výuka je povinná pro žáky 3. – 5. ročníků 
ČŠBH Brusel. Na výuku zveme všechny žáky se zájmem o českou historii a české reálie, 
i když naši školu pravidelně nenavštěvují.

www.csbh-brusel.be

ČŠBH Brusel
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ČŠBH v Kostnici
Dne 4. července 2015 se v Kostnici konala vzpomínková akce k 600. výročí upálení Mis-
tra Jana Husa. Občané české i německé národnosti se sešli v prostorách ’’Palmenhausu’’ 
a svou přítomností zdůraznili význam tehdejšího reformátora církve.
Proběhlo zde několik kulturních představení i prohlídka města v českém i německém jazy-
ce. Přijely i děti z České školy bez hranic Curych,
které si pod vedením Jany Vaňkové připravily krátkou divadelní epizodu ze života Jana 
Husa. Děti oblečené v dobových kostýmech zvládly
tuto hru v jazyce českém i německém. Odměnou jim byl velký potlesk a sladké pohoštění. 
Potom se ČŠBH vydala k Husovu pomníku, kde zapálila na jeho počest svíčky.

Liduščino divadlo v ČŠBH
Je neděle 14. června 2015 odpoledne  
a větřík se ve Wallisellenu ani nehne.  
Nad obzorem se snáší velký tmavý mrak.  
Co se dnes v České škole bez hranic bude hrát?  
Divadelní představení: „Leontýnka a drak“. 

Koho by to napadlo?  
Přijelo Liduščino divadlo.  
Pohádka nás potěšila  
a i po duši pohladila. 

Herci podali vynikající výkony,  
dbali na pohádkové zákony.  
Vše dobře skončilo  
a to nás těšilo. 

S herci jsme se vyfotili,  
jsme moc rádi, že tu byli.  
A s úsměvem na tváři,  
ať se vždy vše vydaří,  
jsme se vydali domů.

www.csbh.cz

ČŠBH Curych
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Konec školního roku
Jakožto každý rok, i letos se na konci školního roku konala letní slavnost, které se zpravidla 
účastní většina rodin žáků ČŠBH Drážďany a přátel spolku Schola ludus. Na oslavu si vždy 
zveme divadlo z Čech – tentokrát to bylo „Nezávislé divadlo“ s pohádkou „O Jeníčkovi 
a Mařence“. Děti se na české divadelní představení, které se koná na každé letní slavnosti 
a vánoční besídce, vždy velice těší. Pro nás je rozhodně
výhodou, že sídlíme tak blízko české hranice a můžeme tedy dětem tento „luxus“ kdykoli 
nabídnout.
Nechybělo ani společné grilování. Místem konání bylo lesní koupaliště ve Weixdorfu, které 
děti vzhledem k tropickým teplotám s radostí dosyta využily.

Posledním školním dnem 

byl 8. červenec, kdy probíhalo slavnostní předávání vysvědčení doprovázené programem 
našich předškoláků a školáků.

Spolkový víkend
O prvním zářijovém víkendu jsme se opět vydali na společný víkendový výlet do Čech. 
Tentokrát jsme navštívili nedaleké České Švýcarsko. V  sobotu proběhl „vandr“ Divokou 
soutěskou, kde jsme se společně projeli na lodičce. Děti šplhaly po skalách a hledaly hou-
by. Nakonec jsme si prošli interaktivní naučnou stezku. Poznávali jsme stromy, pozorovali 
dění v lese a vyzkoušeli, kdo doskočí stejně daleko jako různá lesní zvířata. V neděli jsme 
si udělali výlet k Dolskému mlýnu, kde se mj. natáčela Pyšná princezna.

www.scholaludus.org

ČŠBH Drážďany
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Školní rok 2015/2016 jsme ve Frankfurtu 
zahájili v sobotu 12. září
Předškolní výuky se účastní celkem 60 dětí ve věku od 18 měsíců do šesti let, které jsou 
rozděleny do pěti skupin. Jednotlivé skupiny nesou název Broučci podle knížky českého 
autora Jana Karafiáta. V základní škole jsme přivítali 35 žáků. Nově vznikla letos pátá třída, 
která se jmenuje Rychlé šípy. V kurzu pro dospělé „Světáci“ proniká do tajů češtiny šest 
studentů a studentek. Každou sobotu zajišťuje výuku devět lektorek a čtyři asistentky, na-
víc pokračujeme s nabídkou logopedických konzulatací. V loňském roce založené Sdružení 
rodičů se i nadále schází za účelem podpory školy.

FACEBOOK
Naše škola začala již v loňském školním roce aktivně využívat Facebook. Zájemci zde najdou 
informace a zajímavosti o škole, tipy na výlety a akce konané ve Frankfurtu nad Mohanem 
a v jeho okolí. Na stránky může zavítat každý bez nutnosti registrace zde.

1. srpna 2015 došlo ke změně ve vedení  
naší školy
Novou ředitelkou se stala Michaela Enžlová s podporou Martiny Bozem a Barbory Navráti-
lové-Štursové. Zároveň se změnila mailová adresa školy na vedeni@ceskaskolafrankfurt.de.

Projekt „Knihovna“
V České škole klademe velký důraz na čtení. Každý rok se pravidelně účastníme projektu 
Noc s Andersenem, kterou pořádají české knihovny. Založili jsme také českou knihovnu, 
která momentálně obsahuje kolem 1500 knížek a neustále se rozrůstá. Rodiče i žáci naší 
školy mají možnost si knížky na 14 dní půjčit zdarma domů. V knihovně nechybí Honzíkova 
cesta, Babička, Staré pověsti české, Kocour Mikeš, Kytice, Dášenka, atd.

www.ceskaskolafrankfurt.de

ČŠBH Frankfurt
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Vznikají nové výukové materiály
Učitelé a stážisti ČŠBH začali pracovat na jedinečném kompletu výukových materiálů vhod-
ných pro české školy v zahraničí. Pro 0., 1. a 2. ročník se chystá sada prezentací a pracovních 
listů, z nichž následně vznikne, ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus, tzv. flexibook. Pro 
žáky 5. a 7. ročníků ČŠBH se připravují speciální vlastivědné listy, které slouží jak během 
výuky jako učebnice, tak jako materiál vhodný pro domácí opakování již probrané látky. 
Učebnice i vlastivědné listy vycházejí z RVP pro české základní školy a z časově tematických 
plánů ČŠBH.

V Londýně se sešli zástupci  
českých škol v UK
V neděli 6. září proběhla v Českém centru v Londýně 
schůze několika českých škol, které fungují na území 
Velké Británie. Hlavním cílem setkání bylo podělit se 
o jednotlivé zkušenosti týkající se výuky bilingvních dětí. 
V  rámci schůze byl také představen koncept chystané 
Učebnice bez hranice, na které v současné době pracují 
učitelé a stážisti londýnské ČŠBH.

Cesta kolem světa za čtyři dny
Česká škola již poněkolikáté připravila pro své žáky zábavný program také na podzimní 
prázdniny. Od 24. do 27. října se děti spolu s učiteli a stážisty z ČŠBH vydají do malebného 
Windsoru, kde prožijí čtyři dny plné dobrodružství, zábavy a nezapomenutelných zážitků 
a poznají různé rituály a zvyklosti zemí z celého světa.

Šeříky pro mír pokračují i po prázdninách
Šeříky pro mír, projekt, který vznikl v rámci oslav 70. výročí konce 2. světové války, se po 
prázdninové přestávce opět vrací. Odstartovaly jej podzimní workshopy pro děti z brit-
ských škol, další zajímavý program pro širokou veřejnost je připraven na konec října v Mu-
seum of Islington. Vyvrcholením celoročních aktivit spojených s projektem bude výstava 
v British Museum na začátku listopadu.

www.czechschool.org.uk

ČŠBH Londýn
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Česká škola v Mnichově patří k těm nej-
starším ve spolku Českých škol bez hranic, 

ke kterým se připojila již v roce 2009. Od svého založení úzce spolupracuje s Českým cen-
trem v Mnichově. Prostory Českého centra poskytují dostatek prostoru pro 1. i 2. stupeň 
základní školy. Zázemí, které využíváme, slouží nejen jako učebny, ale i jako herna pro naši 
školičku, provizorní knihovna a divadelní scéna.
Společně pořádáme divadelní představení a  další menší kulturní akce pro děti nejen 
z naší školy.

A co nás čeká v novém školním roce?
• výuka v 1. – 9. třídě základní školy
• ve školním roce 2015/2016 zasedne do lavic skoro 50 dětí
• menší děti navštěvují předškolní skupinku
• škola probíhá vždy v sobotu
• učitelský sbor tvoří pět kvalifikovaných učitelek

Přezkoušení žáků 
Jedním z cílů české mnichovské školy je tradiční přezkoušení žáků, které je organizováno 
ve spolupráci se základní školou Gutha-Jarkovského v Praze. Vynikající výsledky žáků opět 
potvrdily vysokou úroveň školy, odhodlanost rodičů a způsobilost učitelů.

Konec školního roku
jsme s  dětmi a  několika rodiči strávili v  ulicích Mnichova. Paní průvodkyně vyprávěla 
dětem v českém jazyce o známých místech města. Na závěr se děti osvěžily v anglických 
zahradách a rozjely se na prázdniny.

www.csbh.cz/mnichov

ČŠBH Mnichov
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ČŠBH Paříž znovuotevřela své dveře 
5. září 2015 

celkem pěti výukovým skupinám předškoláků do šesti let – učíme dva dny v týdnu, v úte-
rý a ve středu; a školákům od 1. do 9. třídy, kteří do školy docházejí v sobotu. Novinkou 
letošního roku je výuka v nultém přípravném ročníku pro žáky od pěti let. V říjnu škola 
plánuje otevření doplňujících kurzů češtiny pro všechny děti, které se chtějí češti-
ně věnovat spíše zájmově.

„Rok Karla IV.“ – výtvarně-dějepisné dílny
Na přelomu září a října pořádáme výtvarné dílny pro předškolní i školní děti. Originální 
workshopy věnované gotickému umění a době Karla IV. povede výtvarnice Hana Kováří-
ková, lektorka dějin umění pro děti s akreditací MŠMT. Workshop „Nejmilejší krabička“ 
promění předškolní děti ve dvorní umělce, kteří budou pracovat se zlatými plátky. Dílna 
pro školáky „Sny o městě“ bude o tom, jakou tvář vtiskl Karel IV. středověké Praze.

Navštivte ČŠBH Paříž na facebooku!

Stážisté ERASMUS+ v ČŠBH Paříž
V  rámci programu ERASMUS+ spolupracujeme již druhým rokem s  Univerzitou Karlovou, 
Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou v Brně, odkud k nám vyjíždí  
na semestrální pobyty studenti vyšších ročníků pedagogických a lingvistických oborů. Stážisté 
ve škole získají jedinečnou možnost pracovat s dětmi, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí, 
a zažít si tak bilingvismus v každodenní praxi.

www.csbh.cz/pariz

ČŠBH Paříž
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Zahájení školního roku
Školní výuka začala v České škole bez hranic v  Ženevě 16.  září. Scházíme se již šestým 
rokem tradičně ve středu odpoledne.
Ve školním roce 2015/2016 nás čeká 35 společných odpolední plných hodin českého jazy-
ka, dějin, zeměpisu a dalších zajímavých a užitečných informací o České republice.
Letos jsme poprvé otevřeli 7. ročník. S rozšiřujícím se počtem tříd a dětí jsme také přivítali 
v našem týmu učitelek nové kolegyně.
Celkově v letošním školním roce do školy nastoupilo 50 žáků v šesti školních a dvou před-
školních třídách.
Vzhledem k počtu žáků je v některých ročnících výuka realizována v dvoutřídkách. Toto 
uspořádání je sice pro učitele náročnější na přípravu i organizaci práce ve třídě, žákům 
ale umožňuje spolupracovat napříč ročníky a rozvíjí tak jejich sociální a komunikační do-
vednosti – například starší mohou pomáhat mladším s novou látkou a přitom si procvičit 
učivo z minulého ročníku.

Co nás čeká do Vánoc
Na listopad chystáme druhý ročník průvodu s lampiony spojený s táborákem a opékáním 
špekáčků. V prosinci se jako každý rok setkají nejen žáci České školy bez hranic, ale také 
děti ostatních krajanů žijících v Ženevě a okolí s Mikulášem, čertem a andělem při oblíbe-
né mikulášské besídce.

Známka z češtiny součástí místního  
vysvědčení?
Díky iniciativě Rady rodičů jsme navázali spolupráci s odborem školství kantonu Ženeva 
(DIP – Département de l‘instruction publique, de la culture et du sport) a jednáme o mož-
nosti, aby se hodnocení z českého jazyka stalo u žáků České školy bez hranic v Ženevě 
součástí švýcarského vysvědčení.

www.csbh.cz/zeneva

ČŠBH Ženeva
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1. setkání českých škol ve Francii
se uskuteční ve dnech 16. – 17. října 2015 v Paříži. Program bude zahájen 16. říj-
na  2015 v  18h30 společenským setkáním na zastupitelském úřadě ČR, 15, av. Charles 
Floquet, kde se představí zástupci jednotlivých škol a výukových center.
V sobotu 17. října 2015 od 10h00 budou mít účastníci možnost navštívit školní výuku ČŠBH 
Paříž v 18, rue Bonaparte. Ve 14h45 naváže odborný seminář „Metody výuky v předškol-
ním a raně školním věku v souladu se vzdělávacím programem ČŠBH“. 
Registrační formulář a podrobný program konference naleznete na www.csbh.cz.

Náš tým:
Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně
Iva Jirovská, místopředsedkyně
Alžběta Kolumpeková, webové stránky, tábor Sluňákov
Kateřina Spiess-Velčovská, marketing
Iva Valkusová, kontakt s médii, komunikace

Celosvětová síť Českých škol bez hranic a spolupracujících škol  
představuje více než 50 výukových center, které navštěvuje přes 2000 žáků.

Zaujala Vás činnost a poslání Českých škol bez hranic? 
Můžete nás podpořit. Rádi Vám zašleme potvrzení o daru nebo darovací smlouvu.
Číslo účtu ve formátu IBAN
CZ3601000000438073600257 korunový
CZ6001000000438073670247 eurový 
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

Na další číslo se můžete těšit 30. ledna 2016
Česká škola bez hranic, z.s., IČ 22838244, spisová značka L 20525 
vedená u městského soudu v Praze, datum vzniku 19. srpna 2009. 
Na Břevnovské pláni 1267/9, 169 00 Praha, ČR 
www.csbh.cz email: csbh@csbh.cz tel. + 420  737  959  062

Spolupracujeme

SVĚT KNIHY, s.r.o.

PAMÁTNÍK
NÁRODNÍHO 
PÍSEMNICTVÍ
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Pokud není uvedeno jinak, fotografie pochází z archivů jednotlivých ČŠBH.


