
Podpora výuky českého jazyka 
v zahraničí ze strany MZV 

Milán, 23. 3. 2013, Stanislav KÁZECKÝ 
Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti 



Pracoviště pro krajanské záležitosti (ZKZ) 
 

• www.mzv.cz/krajane 

• Koordinace podpory 
výuky českého jazyka v 
zahraničí za MZV 

 

http://www.mzv.cz/krajane�


Koncepce vztahu MZV k Čechům žijícím v 
zahraničí - 2011 

• Nová situace po roce 1989 
– krajané 
– exulanti 
– Češi v zahraničí 
 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Už loni – nicméně dovoluji si připomenout



• odchod s vědomím kdykoliv možného návratu 

• virtuální sociální sítě 

• omezení zájmu o tradiční krajanskou spolkovou činnost 

• zájem o český jazyk pro děti mezi Čechy v zahraničí 

• v univerzitním prostředí odklon od klasické bohemistiky k 
teritoriálním studiím a výuce češtiny jako pracovního nástroje 

 

Vliv změn v posledních dvaceti letech 



• kurz českého jazyka v Dobrušce  

- cca. 60 osob každý rok – žádosti přes ZÚ ČR 

• semestrální pobyty na vysokých školách v ČR 

– 30 jednosemestrálních pobytů každý rok  

• kurz metodiky pro učitele českého jazyka (2.-13.9.2013)  

  - cca. 15 účastníků každý rok 

   - přizpůsobení programu ČŠBH 

 
• Středoškolské studium v ČR – ročně tři osoby – pilotní projekt 

Podpora výuky českého jazyka v zahraničí – nástroje –  
usnesení vlády ČR č. 262 ze dne 9. dubna 2010  - 

společné MŠMT a MZV 



• Dary pro krajanské komunity 
 

Podpora z prostředků distribuovaných ZKZ MZV 

Itálie 
Spol.krajanů a přátel 
ČR v Miláně 35 000 Krajanský časopis, kulturní akce, český kroužek pro děti 

  
ARCA, Sdružení přátel 
ČR ve Florencii 35 000 Koncerty, výstavy, promítání filmů, besedy, tradiční české svátky 

  
Bohemia, Č-IT kulturní 
spolek Neapol 35 000 České kulturní bohatství – projekt pro krajany a italskou veřejnost 

  
Bohemia, Č-IT kulturní 
spolek Neapol 53 000 Česká škola bez hranic Neapol, výuka češtiny a doprovodný program 

  Asociace Praha, Řím 50 000 Krajanská setkání a zpravodaj 

  Asociace Praha, Řím 90 000 Česká škola Řím – výuka češtiny pro děti i dospělé, doprovodné programy 

  Zlatá ulička, Bologna 45 000 Příspěvek českého národa světové kultuře 

  
Český kulturní kroužek 
Udine 30 000 Tradiční chutě ČR (poznávání a propagace českých tradic) 



Podpora pobytu v ČR pro studenty českého 
jazyka 

 
• Výtvarně jazykový tábor Sluňákov – předškolní děti - ČSBH – 28.7.- 4.8.2013 

• Letní tábor pro děti a mládež s výukou českého jazyka - Olivova nadace Říčany ves 
spolupráci s ČSBH – 21.7.-3.8.2013 

• Jazykový kurs pro krajany v Dobrušce – 26.7.-23.8.2013 

 



Výuka českého jazyka on-line 
 

 
• www.ujop.cuni.cz 

• pozitivní zkušenosti ze zahraničí 

• Podpora – nutnost motivace dokončit kursy 

 

 

http://www.ujop.cuni.cz/�


Učitelé u krajanských komunit 

• 13 učitelů u krajanských komunit –  usnesení vlády ČR č. 262 ze 
dne 9. dubna 2010  

 
Evropa:   Chorvatsko (2) 
  Rumunsko (2) 
  Ukrajina (1) 
  Srbsko (1) 
  Rusko (1) 
Amerika: 
  Argentina (2) 
  Paraguay (1) 
  Brazílie (2) 
  Spojené státy (1) 
 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Otázka efektivity vyslaného učitele



Česká škola bez hranic 
 

• ČSBH  

– rychlý nárůst členů 

– schválené osnovy 

– kvalitní koordinace 

• Formy podpory 

 -     MZV – vznikající a malé školy – žádosti do 31.7. každého roku  -                       
letos 4 260   000  z darů pro krajanské komunity (podpora výuky českého jazyka 
včetně ČSBH) 

 -     MŠMT –  především školy vyučující dle schválených osnov MŠMT – letos cca. 
1 000 000 

• Nově uzavřena rámcová smlouva MZV o poskytování prostor zastupitelských úřadů 
pro ČSBH 

• Koordinační schůzka v Toskánském paláci 5.-6.8.2013 

 



• v Evropě 46 – mimo Evropu 5 

• v Itálii – Benátky, Neapol, Padova, Pisa, Udine 

• důležitost spolufinancování přijímajícími univerzitami 

• tradičně bohemistika – nově často poptávka po výuce českého jazyka a 
šířeji pojatých studijních programů – teritoriální studia 

• možnosti výuky rozšířené o výuku u krajanských komunit i propagování 
české kultury 

 

 

• dále podpora krajů- Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu – 
lektoři Chanty Mansijsk (Rusko), Zadar (Chorvatsko),  Šumadija (Srbsko)  

 

 

Lektoráty na zahraničních univerzitách 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Nově lektorát v Užhorodě, znovuobnovený v LisabonuSpolupráce s ČSBH – nově lektorka v Bruselu se zkušenosti z ČSBH



 
Děkuji za pozornost! 

 

 
www.mzv.cz/krajane 
 



Výzvy 

• koordinace 

• reakce na měnící se požadavky na výuku 

• Nastavení systému podpory výuky češtiny mezi krajany 

• teritoriální vnímavost 

 - země s velkou přítomností obyvatel v ČR 

 - místa země s velkou českou komunitou 
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