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 Výuka v zahraničí: zájmová vs. 
„školní“ 

 Česká škola bez hranic: výuka, 
vzdělávací program, podněty pro pedagogy 

 Česká škola bez hranic: organizace 

 Podmínky pro založení ČŠBH 
 
 
 



Výuka v zahraničí 
 
Zájmová vs. školní: 
 Dokument na www.csbh.cz:  
   „Jak se stát ČŠBH“  
 
První kroky aneb co by si měl každý nadšenec a 
stoupenec výuky českého jazyka v zahraničí zjistit, 
rozmyslet a na co by se měl zaměřit, než se vrhne 
do zakládání ČŠBH. 

http://www.csbh.cz/�


Mnichov Karlsruhe 

Drážďany 

Brugges 

Stuttgart 

EVROPA 



Orange county 



SVĚT 



Česká škola bez hranic: 
výuka, organizace, výhody 



ČŠBH – nastavené a 
vyzkoušené standarty 

 Vzdělávací program ČŠBH 
 schválený MŠMT ČR 
 vyzkoušený a prověřený 

 shodný obsah s výukou v ČR             
 

                      
 
 

 Vzdělávání pedagogů 
 
 



VÝUKA ČŠBH 

 
 Předškolní „přípravná“ jazyková výchova, 

pro děti ve věku od 18 měsíců do 6 let 
 
 Výuka češtiny, dějepisu a zeměpisu českých 

zemí v rozsahu požadavků Rámcového 
vzdělávacího programu MŠMT ČR, 1.- 9. třída ZŠ 

 

 

Motto a cíl výuky: aktivní používání bohatého českého jazyka 
 v písemné i mluvené podobě, výchova ke čtenářství.  
„Bez knihy to nejde.“ 



 Účast na soutěžích a aktivitách pro děti a mládež 
pořádaných v ČR 

  Noc s Andersenem 
  Knížka pro prvňáčka 
 Literární a výtvarné dílny: setkání s českými 

spisovateli, nakladateli, umělci 
 Divadelní představení 
 Živá muzea 
 Dopisování s dětmi v České republice   

 



 Předškolní výuka:  
  1 hodina týdně – děti do 3 let 
  2 hodiny týdně – děti do 3 do 6 let 
 
 Školní výuka:  
  4 hodiny týdně (Paříž) 
  130 hodin (60‘) celkem ročně  



Učebnice, podněty pro 
pedagogy (osobní, nesponzorovaná zkušenost) 

 Prodos – 1. – 5. třída 
 Fraus – 6. – 9. třída 
 Nakladatelství D + H: 

http://www.dh.wz.cz 
(interaktivní výukové pomůcky) 

 http://www.deticizincu.cz/ - 
program vzdělávání dětí cizinců v 
Ústeckém kraji 

 www.rvp.cz  
 Krajiny češtiny – časopis 

vydávaný DZS – 
http://www.dzs.cz  

  http://www.predskolaci.cz/ 
 www.rostemesknihou.cz  
 www.citarny.cz  
 http://www.jablko.cz/  
 

 

 www.ctenipomaha.cz 
 http://www.romanovodori.cz/ 

(využití romské literatury při 
výuce na 2. stupni) 

 Jeden svět na školách 
(společnost Člověk v tísni: 
výukové dokumenty, soutěže pro 
žáky a studenty) 
http://www.jedensvetnaskolach.
cz  

 http://www.moderni-dejiny.cz/ 
(občanské sdružení Pant) 

 Kratochvílová, Jana. Systém 
hodnocení a sebehodnocení žáků, 
Zkušenosti z České republiky i 
Evropských škol. 1. vyd. Brno: MSD, 
2011. 153 s. Neuveden. ISBN 978-80-7392-
169-9. 
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Partner pro propagaci ČŠBH 
na území USA a Kanady 

Czech-North American Chamber of Commerce & 
Culture Inc 

 
  
 
 

Czechevents Network divize  
www.czechevents.net 

http://csbh.freeforums.org/about-us-
t3.html?sd=d 

 
 

http://www.czechevents.net/�
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UČITELÉ, ŽÁCI 

 Učitelé: minimálně 1 pedagog 
s odpovídajícím vzděláním – 
garant výuky – pro 1. a pro 
2. stupeň (požadavek vzdělávacího 
programu ČŠBH)  

 
 Ředitel: osoba s VŠ 

vzděláním, pedagogická 
praxe vítána (požadavek 
vzdělávacího programu ČŠBH) 

 90 % žáků vyrůstá ve 
smíšených manželství  

 
 
  95 % žáků jsou občany ČR 

 



Spolupráce škol 

 Společné semináře pro pedagogy 
 Výměna zkušeností, pracovní návštěvy 
 Letní tábor ve Sluňákově 

http://www.slunakov.cz/ 
 Pilotní projekt (MZV, Olivova nadace, učitelé 

ČŠBH Paříž)– tábor pro teenagery s výukou 
češtiny v Říčanech u Prahy 
http://www.olivovanadace.cz/  

 Společné projekty 

http://www.slunakov.cz/�
http://www.olivovanadace.cz/�




Organizační struktura 
financování 

 NNO ČŠBH 
registrovaná v ČR   
sdružuje ČŠBH ve světě, 
koordinuje jejich činnost 

 Pobočky – statut 
neziskové organizace 
země, kde působí 

 Učitelé – v místě 
působení 

 Soukromé zdroje  
       (rodiče, sponzoři) 

 Peněžní dar MZV ČR 
 Dotace MŠMT ČR 

(Vládní usnesení o 
zachování kulturního 
dědictví v zahraničí) 

 Česká centra a 
zastupitelské úřady 
ČR (prostory, propagace 
činnosti) 



 Rámcová smlouva o spolupráci – 
Česká centra – ČŠBH, o.s. 

 Nová koncepce vztahu MZV k 
Čechům v zahraničí 

 Vládní usnesení pro zachování 
českého kulturního dědictví na léta 
2011 – 2015 
 
 



Jak se stát Českou školou 
bez  hranic 



 Splnění požadavků vzdělávacího 
programu: rozsah výuky, vzdělání učitelů 

 Spolek: právní statut v zemi působení, v 
souladu se zákony země 

 Registrace spolku u MZV ČR jako 
„krajanský“ spolek 

 Minimální počet (školních) žáků - 5 
 



« Já jsem 
považoval češtinu 
za dřinu navíc a 
vždy jsem se jí 
nerad učil. Teď si 
ale uvědomuju, že 
druhý jazyk mi 
umožňuje druhý 
pohled na svět »  

Rafael, 18 let, Paříž 

Předvádějící
Poznámky prezentace
A na závěr dvě svědectví dětí, které vyrůstají v zahraničí ve smíšeném manželství a učí se česky.



Nerada chodím do České školy bez hranic 
v Paříži, protože se mi nechce každou 
sobotu vstávat. Ale zjistila jsem, že 
kdybych tam nechodila, tak bych nemohla 
komunikovat s českou rodinou, ledaže 
bych s nimi mluvila anglicky, a to by byla 
velká škoda. 

Thea, 14 let, Paříž 



Konání konference 
umožnily, děkujeme: 

 České centrum New York 
 Zastupitelský úřad ČR Washington 
 MZV ČR 
 MŠMT ČR 
 Nakladatelství Baobab 
 Nakladatelství Meander 
 Nakladatelství Wolter Kluwer 
 Česká severoamerická obchodní a kulturní komora  
 ČŠBH, o. s. 

 



©ČŠBH 

Děkuji za Vaši pozornost 
Lucie Slavíková - Boucher 
Předsedkyně ČŠBH, o.s. 

csbh@csbh.cz 

www.csbh.cz  
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