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Editorial předsedkyně spolku ČŠBH, Lucie Slavíkové Boucher
Milí čtenáři, vážení přátelé a příznivci Českých škol bez hranic.

Další školní rok je za námi, v historii Českých škol bez hranic velice významný. Poprvé 
po roce 1989 vychovala zahraniční česká škola absolventy 9. třídy. O tom, jak se tito 
mladí, v zahraničí vyrostlí, lidé dívají na svoje dvojí vzdělání, se dočtete na straně 9.
Žáci v zahraničí „stárnou“. Počet výukových míst, které se připojují k Českým školám 
bez hranic, trvale roste; síť zahraničních českých škol se tak rozšiřuje, obohacuje 
o další zkušenosti a stává se rozmanitější. Základem nicméně zůstává skutečnost, že 
výukový program Českých škol bez hranic umožňuje kdekoliv na světě předat dětem 
obsah předmětů český jazyk-literatura a  dějepis-zeměpis českých zemí v  rozsahu, 
v  kterém se těmto předmětům věnují žáci ZŠ v  České republice. Vypracovaná 
metodika výuky od raného předškolního věku a  přístupu k  vícejazyčným žákům, 
práce s rodiči, vzdělávání učitelů – to vše je k dispozici prostřednictvím spolku Česká 
škola bez hranic těm, kdo se rozhodnou vzít na svá bedra břímě vybudování české 
školy – vzdělávacího centra v zahraničí.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

ČŠBH nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro 
děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi 
ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které 
děti českého původu získávají v  zahraničních 
školách. Vyučují podle vlastního vzdělávacího 
programu v souladu s Rámcovým programem 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Sledujte České školy bez hranic  
i na Facebooku!

V tomto vydání:
• Noci s Andersenem se účastnily také ČŠBH.
• V ČŠBH si připomínáme výročí narození Karla IV. 
• Vrcholí přípravy letního tábora Sluňákov, stejně 

tak jsou v plném proudu přípravy na nový 
školní rok 2016/2017.

• Londýn připravuje učebnice bez HRAnice.
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Diaspora jako partner mateřského státu
Síť zahraničních českých škol nám umožňuje mapovat a reflektovat potřeby Čechů, 
kteří v zahraničí žijí, a přinášet tato témata do společenské diskuze v České repub-
lice. Po loňské konferenci „Heritage Schools and Diaspora“ tak pořádáme, jako od-
borný partner ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí, 
konferenci další, tentokráte nazvanou „Diaspora jako partner mateřského 
státu“, které dal svoji záštitu místopředseda Senátu PČR, MUDr. Přemysl Sobotka. 
Přijeďte si poslechnout odbornou debatu a příklady z praxe na téma „Proč a  jak 
s vlastní diasporou spolupracovat?“ „Proč se o ni zajímat?“, „Co diaspora od své-
ho mateřského státu očekává“? „Co mu může přinést?“ V Senátu PSP ČR v Praze,  
19. a 20. 9. 2016.

Týden češtiny ve světě 1.–5. 8. 2016.  
VIII. Mezinárodní konference ČŠBH a spolupracujících škol a doprovodný program. 
Na konferenci, semináře a kurzy pro učitele se můžete hlásit do 23. 7. 2016 pro-
střednictvím elektronického formuláře na www.csbh.cz.

Svět knihy 2016  
Spolek ČŠBH prezentoval svoji činnost na knižním veletrhu Svět knihy 2016.  Během 
výtvarné dílny se žáci 6. a 8. tříd ZŠ Davle a Pražačka dozvěděli více o francouzském  
generálu a diplomatu Mauricovi Pellém, který sehrál v období vzniku Československa 
velmi důležitou roli: jako první velitel francouzské vojenské mise v mladé svobodné 
republice se zasloužil o vznik branného zákona a založení československé armády.

Výukové materiály  
Všechny naše výukové materiály, nejen ty o gene-
rálu Pellém, lze najít na stránkách Metodického 
portálu RVP nebo na stránkách www.csbh.cz, 
sekce „Pro učitele“.

Bubnování pro Bubny 2016 
Spolek ČŠBH se stal partnerem projektu Bubnování pro Bubny 2016. „16. října 2016 
uplyne 75 let od okamžiku, kdy byl z nádraží Praha-Bubny vypraven první židovský 
transport do ghett a koncentračních táborů na východě Evropy. Z nádraží následně 
odjelo na 50 tisíc českých občanů a většina se nevrátila. Válečné transporty prochá-
zely městem, jemuž deportovaní vtiskli část jeho identity. Město mlčelo.“ V českých 
školách v zahraničí můžeme bubnovat již v sobotu 15. 10. 2016. Více o projektu 
a jak se do něj zapojit na webových stránkách: www.bubny.org/cz 

www.csbh.cz

Na čem pracujeme ve spolku ČŠBH
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Školní rok 2015/2016 v číslech 
1 ředitelka

1 dvojtřídka, 2 hudební obory,
3 stážisté, 3 spolupracující univerzity,

4 třídy pravidelné výuky českého jazyka a literatury,
4 třídy předškolního vzdělávání, 4 třídy večerních kurzů češtiny pro cizince,

6 literárních dílen, 7 dílen „Můj český svět“, 9 nadstavbových aktivit, 10 vyučujících, 125 žáků a studentů. 

Karel IV. očima dětí
Květnová výtvarná dílna patřila „Otci vlasti“. Také 
my jsme se připojili k  výtvarné soutěži, kterou 
vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského k příležitosti 700. výročí narození 
Karla IV. Výtvarné soutěže se zúčastnili žáci 1. a 2. 
tříd, kde pod vedením české výtvarnice a pedagožky 
Barbory Velebné vytvořili velmi pozoruhodná díla.  
Všem soutěžícím držíme palce!

Časopis Krajánek Belgie
Od května 2016 vydáváme online časopis pro české 
děti žijící v Belgii. Krajánek vychází již v 8 zemích  
a nabízí dětskému čtenáři  poutavé příběhy i prima 
zábavu.  

Sportovní den se Sazka olympijským vícebojem
Letos jsme dětem k  jejich svátku nadělili sportování. Spolu se zástupkyní Českého olympijského výboru v  Bruselu  
si děti vyzkoušely pět sportovních disciplín, jejichž smyslem bylo otestovat fyzickou kondici každého účastníka. Na konci 
klání děti dostaly sportovní vysvědčení s analýzou fyzických schopností a s doporučením, jaký sport je pro ně optimální. 
Sportování, zábavy i poučení si užili všichni.

www.csbh-brusel.be

ČŠBH Brusel
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ČŠBH Curych
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V pátek 1. dubna 2016 se v 19 hodin otevřely dveře rodinného centra ve Wallisellenu, aby 
již po čtvrté přivítalo nedočkavé děti a jejich rodiče na pohádkové Noci s Andersenem. 
Po společném a veselém seznámení všech třiceti dětí s paními učitelkami, jsme mezi 
sebou uvítali hosta z doby dávno minulé – Hanse Christiana Andersena. Paní učitelka 
Jana Vaňková slavného spisovatele uvedla a děti pozorně naslouchaly vyprávění o jeho 
životě, rodičích, cestování a práci. Mezi pohádkářem a dětmi vzniklo během rozhovoru 
krásné spojení a nikdo ani „nedutal“. Pan Andersen, tedy (jak nám autor sám vysvětlil) 
vlastně jeho duch, se s námi po příjemném povídání rozloučil, aby se vrátil zpět do 
svého století. S dětmi si na rozloučenou potřásl rukou.

Druhý den jsme po snídani ve skupinách vyráběli plakáty o spisovateli Andersenovi 
z materiálů, které si děti přinesly z domova. Všechny plakáty se dětem velmi povedly! 
Společně s  kolážemi o  podmořském světě a  podmořskými hrady plakáty vytvořily 
velmi pěknou výstavku, kterou si přišli prohlédnout i  rodiče. Prezentace plakátů 
nenechala nikoho na pochybách, že si děti čtvrtou Noc s Andersenem nejen užily, ale 
mnohé se i o tomto dánském spisovateli a jeho knihách naučily. Po prezentacích jsme 
se se všemi rozloučili a možná… Možná se i už tak trochu v duchu zamysleli: ’’Kdože nás 
přijde navštívit příští rok na již páté Noci s Andersenem? ’’

4. Noc s Andersenem v České škole bez hranic ve Wallisellenu u Curychu

http://www.csbh.cz


Největší událostí jara 
je pro naše předškoláky a školáky již tradičně čtenářská Noc s Andersenem. Letošní díl 
se konal 8. 4. už po šesté a trval celou noc. Přespávání je pro děti jedním z nejlepších 
zážitků z celé akce. Tentokrát byla hlavním tématem Andersenova „Malá mořská víla“.

Při Noci s Andersenem děti po skupinách procházejí jednotlivými stanovišti a Malá 
mořská víla byla prezentována dvěma „mořskými vlky“ jako divadlo. Dalším bodem 
programu byl příběh o „Panu Špejličkovi a panu Buřtíkovi“, a sice o tom, jak se na 
strništi objeví živý drak. Třetí pohádkou byli Svěrákovi „Tři bratři“. Děti se podívaly 
na krátkou ukázku a poté měly za úkol sepsat seznam zvířat, která Červená karkulka 
potkala v lese cestou k babičce. Čtvrtá stanice byla na otevřeném moři u opravdových 
pirátů… Děti si navzájem změřily své síly a musely zodpovědět spoustu těžkých otázek.

Nakonec získala každá skupina láhev s indicií, kterou ovšem musela řádně střežit a jejíž 
obsah směla zhlédnout až po večeři. Po večeři musely všechny skupiny spolupracovat 
a postupně složit ze všech indicií smysluplné slovo, aby zjistily, kde se nachází poklad.

Akce se, jako již tradičně, velice vydařila a dětem se moc líbila. Jejich osobní zážitky  
si můžete přečíst na našich internetových stránkách www.scholaludus.org.

A jsou tu prázdniny! 

Ve chvíli, kdy držíte v  rukou toto vydání zpravodaje Českých škol bez hranic, máme  
za sebou už první týden sladkého nicnedělání. À propos nicnedělání: Konec školního 
roku a začátek prázdnin jsou vždy plné příprav na další školní rok. Bylo třeba zajistit 
nové prostory pro výuku, přestěhovat knihovnu, zakoupit učebnice a pomůcky, rozdělit 
děti do skupin, vyřešit finanční záležitosti, poslat informace rodičům… Výčet by mohl 
být dlouhý a pro mnohé jistě i únavný, neboť tyto činnosti dobře znají ve všech školách. 
Čeká nás také účast na letním táboře ve Sluňákově a na setkání zástupců ČŠBH v Praze.
Ale nejen prací člověk je živ. Dokladem toho je např. naše letní slavnost. Toto tradiční 
setkání na konci školního roku, na kterém se scházejí děti, rodiče, učitelky a přátelé 
školy a spolku Schola ludus, je plné zábavy, her, příjemných rozhovorů a dobrého jídla. 
A nikdy nechybí divadelní představení pro malé i velké.
Přejeme Vám všem krásné prázdniny a těšíme se na shledanou v novém školním roce. 
Vězte, že v Drážďanech začne už 8. srpna 2016.

www.scholaludus.org

ČŠBH Drážďany
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Oslava 5. narozenin
V únoru jsme oslavili páté výročí založení České školy Frankfurt. Oslavu jsme spojili  
s tradičním karnevalem. Všichni jsme si pochutnali na narozeninovém dortu a poslechli 
jsme si písně z připravovaného muzikálu Noc na Karlštejně. 

Muzikál Noc na Karlštejně
Od října 2015 se pravidelně schází 25 dětí ve věku 4-14 let na divadelním kroužku, kde 
připravují známý český muzikál Noc na Karlštejně. Předpremiéra představení proběhla 
v neděli 24. dubna 2016 v rámci výstavy Frankfurt-Praha-Bratislava. Všichni se také  
už velmi těšili na premiéru, která byla uvedena na závěrečné besídce ČŠBH Frankfurt  
v sobotu 25. června 2016.

Noc s Andersenem
V sobotu 30. 4. 2016 nás navštívil opět Hans Christian Andersen. Přivítal všechny děti 
na tradiční Noci s Andersenem, která se těší i v naší škole velkému zájmu a letos bylo 
přihlášeno rekordních 31 dětí. Předškoláci ve věku 5-6 let pátrali s komisařem Vrťapkou 
po ukradených korunovačních klenotech. Školní děti se vydaly za dobrodružstvím  
s knížkou Tajemství staré bambitky. 

www.ceskaskolafrankfurt.de

ČŠBH Frankfurt
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Projekt Učebnice bez HRAnice
Česká škola pracuje na projektu, jehož cílem je vytvořit učebnici speciálně pro bilingvní 
děti. Celý školní rok stážisté vytvářeli powerpointové prezentace a  pracovní listy,  
ve kterých je propojeno učivo češtiny a prvouky hravou a zábavnou formou. Všechny 
tyto materiály jsou základem učebnice.

Putování s Karamelem
V pátek 15. 4. proběhla v kostele St Mary Magdalene 
tradiční Noc s Andersenem, která byla inspirovaná 
knihou My name is Karamel a bydlím v  Londýně, 
kterou napsala učitelka naší české skoly Michaela 
Sanytrová. Děti spolu s medvídkem Karamelem 
navštívily různá známá místa v  Londýně, kde se 
potkaly se  zajímavými pohádkovými postavami  

a vyzkoušely si spoustu aktivit. Ráno je pak čekala vzácná návštěva. Sám pan Andersen 
je přišel navštívit, aby dětem pověděl něco málo o svém životě. 

Karel IV. očima dětí
U příležitosti 700. výročí narození Karla IV. se 4. třída zapojila do výtvarné soutěže 
Karel IV. očima dětí. Během tří týdnů vznikaly barevné vitráže, ke kterým se nakonec 
vyrobil rám a deset krásných gotických oken mohlo být posláno do Prahy. Na vitrážích 
se například objevuje Karel na lehátku pod Karlovým mostem, hrad Karlštejn, Karlova 
univerzita a  další. Děti tak měly možnost zajímavým způsobem poznat a  naučit se  
o životě Karla IV.

Londýnské setkání Českých škol
V polovině května proběhlo setkání Českých škol z Velké Británie v londýnském Českém 
centru, kde všichni účastníci diskutovali o problematice výuky bilingvních dětí.

www.czechschool.org.uk

ČŠBH Londýn
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Karel IV. v Mnichově
První červnovou sobotu se konal v české škole v Mnichově workshop o Karlu IV. a byl 
určen všem žákům od 1. do 9. třídy.
Myšlenka uspořádat workshop a připojit se tak k oslavám výročí se zrodila již v lednu 
a její realizace zabrala několik měsíců. Škola oslovila studentku Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy slečnu Nikolu Turkovou, která sama zpracovala velice obsáhlé 
přípravy a workshop v sobotu i sama úspěšně realizovala.
Děti byly rozděleny podle tříd do skupin, ve kterých velmi nápaditým způsobem 
zpracovaly v několika projektech témata jako život Karla IV. a jeho rodiny, stavební 
usílí, nebo předvedly scénku z královského dvora. K dispozici měly texty, krátká videa, 
obrázky i šifru. Škola plánuje podobné projektové práce i na příští školní rok.

Organizačně z Mnichova
Mnichovská škola se pilně připravuje na přezkoušení svých žáků, které se bude konat 
23. července 2016. 

Od února probíhá přihlašování dětí do dalšího školního roku. V květnu byla naplněna 
kapacita 1. a 3. třídy. Děti se tak mohou hlásit pouze do zbylých tříd.

Od začátku školního roku 2016/2017 škola nově otevírá speciální třídu pro žáky, kteří 
absolvovali 1.–4. třídu a čestinu z časových důvodů nemohou rozvíjet nadále tak 
intenzivně.  Cílem této třídy je udržení češtiny, literárních znalostí a i trocha zeměpisu 
a dějepisu.

Děti se těšily do pražské školy
Několik žáků školy se během velikonočních prázdnin zúčastnilo týdenního vyučování 
v pražské základní škole v Truhlářské ulici. Když se vrátili, vyprávěli své zážitky svým 
spolužákům. Ukázali i několik fotografií. Děti jezdí do Prahy každým rokem a podle slov 
jedné z maminek se vždycky hrozně těší.

www.csbh.cz/mnichov

ČŠBH Mnichov
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2. ročník překladatelské 
soutěže „Cena Josefa 
Palivce“ 
V letošním roce se zúčastnilo celkem 9 mladých  
překladatelů ve věku od 7 do 17 let, z ČŠBH 
Paříž a české sekce francouzského gymnázia v Nîmes. 
Měli za úkol přeložit  část nového komiksového sešitu 
Asterixe „Le  papyrus de César“, a tohoto úkolu se zhostili výborně.

Více o celé soutěži a též Josefu Palivcovi, který by v říjnu tohoto roku oslavil 130. 
narozeniny, najdete na našich stránkách. 

Návštěva slovenské školy „Margarétka“ 
v Paříži 
Koncem května se poprvé v novodobé porevoluční historii potkali žáci pařížské 
slovenské a české školy, na půdě školy slovenské. Setkání bylo příležitostí si společně 
zatančit i zazpívat a také zjistit, že oba jazyky jsou sice příbuzné, ale dá to trochu práci  
si porozumět; nicméně to jde a nacházení společného jazyka a programu tak může být 
na programu i dalších setkání.

ČŠBH Paříž přijímá stážisty-studenty  
v rámci programu Erasmus plus. Již teď se mohou informovat o možnostech  
v letním semestru 2016/2017. Jedinečná příležitost, jak se seznámit s prací pedagogů 
ve vícejazyčném prostředí a zároveň si ji v praxi vyzkoušet.

První deváťáci v ČŠBH Paříž
V letošním školním roce opustí brány ČŠBH Paříž naši  první, ve škole vyrostlí a vzdělaní, 
deváťáci! Zeptali jsme se jich, a jejich spolužáků osmáků, na jejich dojmy a zážitky. 
Část zde přinášíme: „I když je škola v sobotu, kdy všichni ostatní spí, tak se to vyplatí.  
Já jsem se toho tady hodně naučil a jsem za to vděčný.“ „Vzkázal bych jim [svým 
mladším spolužákům], že i kdyby jim ČŠBH připadala jako přítěž, tak je to nejdůležitější 
a nejlepší věc v životě Čecho-Francouze.“

Nový školní rok  
začne v naší škole v sobotu 3. 9. 2016 v 10 hodin. V našich řadách přivítáme již 
druhým rokem žáky nultého ročníku.

V příštím školním roce budeme pokračovat i v kurzech češtiny pro děti; a to vždy  
v sobotu, od 16 do 17h30. Poprvé se sejdeme 10. 9.

www.csbh.cz/pariz

ČŠBH Paříž
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Andersenova noc
Oslavu tradiční celosvětové Noci s Andersenem jsme letos vzhledem k velikonočním 
prázdninám posunuli na pátek 8. dubna, kdy děti i učitelky přespaly se svými 
oblíbenými knížkami ve škole. Jako sjednocující téma večera jsme zvolili knihy Ondřeje 
Sekory, a tak jsme kromě čtení na dobrou noc podnikli také dobrodružnou výpravu  
s Ferdou Mravencem, při níž děti nad úryvky z příběhu plnily rozličné úkoly a na závěr 
si z oblázků vyrobily vlastního broučka.

Pošťácká pohádka – divadlo Ucho
Událostí, která potěšila nejen žáky z naší 
české školy, ale i  děti krajanů žijících 
v  Ženevě, bylo loutkové představení 
divadelního spolku Ucho TJ Uhříněves.

Pošťácká pohádka Karla Čapka přilákala 
tak hojné publikum, že herci museli 
přidat druhé vystoupení. Diváci dvakrát 
zcela zaplnili reprezentační sál Stálé 
mise ČR v  Ženevě, jejímž pracovníkům 
a zejména panu velvyslanci Janu Károvi 
tímto děkujeme za zapůjčení prostor 
i  pomoc s  organizací. Velkou pomocí 
při zajištění divadelního představení 
přispěli i rodiče žáků české školy, kteří 
hercům poskytli ubytování.

Pošťácká pohádka měla u dětí velký ohlas, potěšily je i drobné dárky, které divadelní 
společnost přivezla. Velmi se líbily také vlastnoručně vyrobené krásné kulisy poštovního 
úřadu, loutky skřítků i poučné putování po českých městech.

www.csbh.cz/zeneva

ČŠBH Ženeva
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Spolupracujeme

SVĚT KNIHY, s.r.o.

PAMÁTNÍK
NÁRODNÍHO 
PÍSEMNICTVÍ
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Spolek ČŠBH

Spolek ČŠBH koordinuje činnost jednotlivých Českých škol bez hranic a je garantem kvality výuky, kterou 
školy s tímto názvem ve světě nabízejí. 
Spolek rovněž pomáhá vzniku dalších výukových center v zahraničí, které se modelem ČŠBH inspirují, eviduje 
jejich počet, sleduje jejich vývoj. Vyvíjí vlastní výukové materiály a zahraničním školám zajišťuje metodickou 
pomoc. Dlouhodobě se zabývá problematikou zahraničních Čechů a jejich vztahu k mateřskému státu.
Náš tým:
Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně | Iva Jirovská, místopředsedkyně | Alžběta Pavlíčková, webové 
stránky,  tábor Sluňákov | Kateřina Spiess-Velčovská, marketing | Iva Valkusová, kontakt s médii, komunikace | 
 Aleš Jurčička, grafika newsletteru
Celosvětová síť Českých škol bez hranic a spolupracujících škol představuje téměř 60 výukových 
center, které navštěvuje přes 2700 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. září 2016
Česká škola bez hranic, z.s., IČ 22838244, spisová značka L 20525 vedená u městského soudu v Praze, 
datum vzniku 19. 8. 2009. Na Břevnovské pláni 1267/9, 169 00 Praha, Česká republika, www.csbh.cz, email: 
csbh@csbh.cz, tel. 00 420 737 959 062

Do Sluňákova za češtinou  
letos již po osmé. Pro děti od 6 do 15 let.
V červenci a srpnu 2016 se uskuteční 8. ročník našeho letního tábora Sluňákov. Během 
letošní táborové hry budou děti virtuálně cestovat po celé České republice, poznávat její 
zajímavá místa, kraje a zvyky. Budou mít průvodce z těch nejpovolanějších, samotného 
Karla IV., Otce vlasti. Karel IV. dětem mimo jiné na společné poznávací cestě prozradí 
mnohé z historie a ze svého života. Tábor povedou vyučující z ČSBH Paříž, ZŠ Křídlovická 
Brno a brněnského gymnázia.
V obou turnusech, tedy od 23. 7. do 30. 7. a od 30. 7. do 6. 8., zbývá ještě několik míst.
Více informací k letošnímu ročníku najdete zde.
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