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Editorial předsedkyně spolku ČŠBH
Lucie Slavíkové-Boucher

Vážení příznivci Českých škol bez hranic, milí přátelé,
letošní Jubilejní X. mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol bude zahájena na Slav-
nostním setkání Čechů žijících v zahraničí u příležitosti 100. výročí založení Československa 1. srpna ve Valdštejnské zahradě v Praze. 
Bude to jedinečná příležitost propojit na jednom místě všechny generace Čechů žijících v zahraničí, seznámit se a společně si mimo 
jiné připomenout, jak důležitou úlohu při zakládání nové republiky hráli naši předci žíjící v zahraničí.
Konference je součástí již tradičního Týdne češtiny ve světě. Věříme, že vás jeho bohatý vzdělávací a kulturní program zaujme.
Těšíme se na setkání s vámi.
Za tým spolku Česká škola bez hranic Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně.

Mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol 2017

V tomto vydání:

• X. mezinárodní konference ČŠBH se blíží

• Žáci v ČŠBH Curych sepisují příběhy z 21. srpna 1968

• ČŠBH Drážďany přináší reportáž z Noci 
s Andersenem

• ČŠBH Londýn rozdala certifikáty historicky prvním 
absolventům

• ČŠBH Mnichov organizovala setkání českých škol 
v Německu

• ČŠBH Paříž připravuje divadelní a výtvarný 
workshop Díky! Za sté výročí republiky

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!

www.csbh.cz
https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-%C5%A1kola-bez-hranic-zs-1667229270185972/
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Ze života 
spolku ČŠBH

SPOLEK ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC. ČEŠI ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

V červnu byly spuštěny webové stránky „Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí“.

Najdete je na webu MZV ČR. Webové stránky jsou jedním z konkrétních 
výsledků práce Meziresortní komise pro Čechy žijící v  zahraničí. Jejich 
správu provádí Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV; kontaktní 
e-mailová adresa je zkz@mzv.cz

Máte otázky, témata, podněty, které jako Češi v zahraničí řešíte? Na-
pište nám je do online dotazníku, my je předáme Meziresortní komisi 
pro Čechy žijící v zahraničí.

První souhrnné odpovědi jednotlivých ministerstev na již položené dotazy naleznete na 
webových stránkách a facebooku.

Leží vám na srdci vztah českého státu k zahraničním Čechům? Chcete se 
podílet na vzdělávání mladé generace v zahraničí v češtině? Máte možnost 
podpořit spolek Česká škola bez hranic přes nákupní portál GIVT.
Z každého nákupu po internetu u firmy – online obchodu, která je u nich zaregistrová-
na, je určité malé procento převedeno jako podpora vybrané neziskové organizaci, tedy 
i spolku ČŠBH. Zde si můžete přečíst, jak to funguje – je to velmi jednoduché. Předem 
děkujeme, pokud zvolíte tuto formu podpory naší činnosti.

Chcete v zahraničí založit školu? Rádi byste, aby vaše škola vyučovala 
podle osnov českých škol? Obraťte se na nás, spolek Česká škola bez hranic posky-
tuje poradenskou službu řešící tyto situace.

Nalaďte si Český rozhlas, Rádio Praha – Vysílání pro české školy v za-
hraničí.

www.csbh.cz
https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/index.html
mailto:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc99cAErLoUxMdCdKyQatL3nRnpNBrzONDIRTW1zGBPV1z39g/viewform
http://www.ceskadiaspora.cz
https://www.facebook.com/Česká-diaspora-Czech-Diaspora-1939342529645254
http://csbh.cz/novinky/podporte-nasi-cinnost-nakupem-na-givtcz
http://csbh.cz/novinky/podporte-nasi-cinnost-nakupem-na-givtcz
http://csbh.cz/hlavni-stranka/radio-praha
http://csbh.cz/hlavni-stranka/radio-praha


TÝDEN ČEŠTINY VE SVĚTĚ. JUBILEJNÍ X. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČES-
KÝCH ŠKOL BEZ HRANIC A SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL. SLAVNOSTNÍ SETKÁ-
NÍ ČECHŮ ŽIJÍCÍCH V ZAHRANIČÍ U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
ČESKOSLOVENSKA.

Týden češtiny ve světě se uskuteční od 30. července do 3. srpna 2018 v Praze 
a začne třemi dny plnými odborných seminářů a kurzů pro vyučující českých škol v za-
hraničí. Jubilejní X. mezinárodní konference ČŠBH pak naváže dalšími odbor-
nými přednáškami, diskuzními platformami pro výměnu zkušeností a debatou s part-
nerskými ministerstvy. V pátek ji uzavře knižní veletrh odborné literatury a literatury pro 
děti a mládež. Konference bude slavnostně zahájena během Slavnostního setkání 
Čechů žijících v zahraničí u příležitosti 100. výročí založení Českosloven-
ska, které pořádá Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí se spolkem Čes-
ká škola bez hranic jako odborným partnerem. Nad akcí převzal záštitu místopředseda 
Senátu Jaroslav Kubera.

Týden češtiny ve světě doplní kulturní program; a to slavnostní večer v Centru sou-
časného umění DOX ve čtvrtek 2. srpna 2018 a možnost návštěvy řady výstav Ná-
rodního muzea, komentovaná prohlídka výstavy „Keltové“ a Nové budovy Národního 
muzea, v pátek 3. srpna v odpoledních hodinách. Přihlášku k doprovodnému programu 
najdete zde.

Hledáte výukové materiály zaměřené na období vzniku nezávislého 
Československa? Inspirujte se na stránkách spolku Česká škola bez hranic! Zpraco-
vali jsme taková témata, kterým se české učebnice věnují jen okrajově; zaměřili jsme 
se právě na osudy Čechů, kteří žili převážně za hranicemi naší země, ale svým životem 
a dílem významně ovlivnili dění v Československu.
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© DOX

Dale Chihuly
Uranium Green Icicle Chandelier (detail), 2018
© Chihuly Studio

Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
Horizont/1992
Se svolením soukromého sběratele

http://csbh.cz/novinky/tyden-cestiny-ve-svete-jubilejni-x-mezinarodni-konference-ceskych-skol-bez-hranic-spolupracu
http://csbh.cz/node/1990
http://csbh.cz/sites/default/files/zastita%20senat(1).pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy9DFCglCCt0N7HypVZ2I1wH-fG7qusCvHcPFq4d0lV-jpDQ/viewform
http://www.csbh.cz/pro-ucitele
http://www.csbh.cz


NÁVŠTĚVA SENÁTORŮ V ČŠBH BRUSEL
V polovině března jsme mohli přivítat milé hosty. Tomáš Grulich, předseda Stálé komise 
Senátu pro krajany žijící v zahraničí, místopředseda komise Hassan Mezian a tajemnice 
komise Bronislava Vacková, kteří byli v době od 13. do 15. března 2018 v Bruselu na 
pracovní návštěvě krajanů, se přijeli podívat na žáky bruselské ČŠBH, zúčastnili se i části 
výuky a následné debaty se žáky. Milá delegace přivezla dětem pěkné dárky, děti na 
oplátku zazpívaly české písničky a předaly hostům připravený dar – namalovanou lípu, 
český národní symbol.

 

JAK PEJSEK A KOČIČKA SLAVILI NAROZENINY V BRUSELU
Noc s Andersenem je jednou z nejpopulárnějších „nástavbovek“ v Bruselu. Z velkého 
zájmu i  z  praktických důvodů pořádáme již několik let akci dvakrát. Jeden týden pro 
předškoláky a  druhý pro žáky 1. – 4. tříd. Téma letošního ročníku bylo Dvanáct 
měsíčků a samozřejmě Čapkovy pohádky z knihy Povídání o pejskovi a kočičce, 
se kterými jsme oslavili jejich devadesátileté narozeniny. Gratulujeme 
a přejeme stále nové dětské čtenáře!

Noc s Andersenem v ČŠBH Brusel

V rámci oslav 100. výročí založení Československé republiky
chystáme na podzim a na jaro několik akcí:
• Vznik ČSR 1918: Velezrada se trestá – literární workshop s Veronikou Válkovou o její 

nové knize.
• Elegantní Česko a etiketa pro nejmenší.
• Zpívání do klobouku, aneb Viola zpívá Ježka, Voskovce a Wericha.

Všem dětem a  žákům přejeme krásné letní prázdniny a  vyučujícím 
dvouměsíční bezstarostnou relaxaci.

ČŠBH Brusel
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CELÝ ŠKOLNÍ ROK NÁS PROVÁZELO ČTENÍ
Soustředili jsme se na žáka-čtenáře. Žáci druhé, třetí a páté třídy se připojili k pilotnímu projektu 
na podporu čtenářství, který vyhlásilo Ředitelství kantonu Curych. Koordinátorem a rádcem pro 
českou a italskou školu se stal ředitel nizozemské školy Jaap G., který vždy dokázal poradit, správně 
motivovat a předat potřebné zkušenosti.
Na třídní schůzce jsme rodičům zdůraznili důležitost čtení a poprosili je o spolupráci, která nám 
moc pomohla.
Učitelky vybraly vhodné knížky, které děti vtáhly do děje. Vyrobily také testy, kterými zjistily počá-
teční úroveň čtenářských dovedností všech žáků a pečlivě si zaznamenaly výsledky. Žáci a žákyně 
obdrželi každý týden plán čtení, jehož splnění stvrzovali rodiče podpisem.
Během školního roku se nám podařilo přečíst spoustu zajímavých knih. Čtenáři páté třídy doporu-
čují knihu plnou ztřeštěných dobrodružství Expedice z pohlednice od Vratislava Maňáka. Oblíbená 
kniha třeťáčků nesla název Čtyřlístek na nebezpečném ostrově a žáci druhé třídy obdivovali hlavní-
ho hrdinu z knihy Policejní křeček a zámecký zloděj.
Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí jsme žáky opět otestovali a s radostí jsme zjistili, že všichni čtenáři 
se zlepšili. Projekt zaměřený na zvyšování čtenářské gramotnosti se opravdu vydařil... Na konci 
školního roku četly všechny děti výrazně rychleji a textu daleko více rozuměly.
Noc s Andersenem 2018
Česká škola bez hranic Curych již tradičně pořádala Noc s  Andersenem. Noc z  pátku 23.  břez-
na 2018 na sobotu jsme s dětmi strávili již po šesté v rodinném centru ve Wallisellenu. Tentokrát 
byly tématem ke společnému objevování české Velikonoce.
S dětmi jsme se přivítali a připomněli si, proč se Velikonoce slaví. Jeden z tatínků měl připravenou 
ukázku pletení pomlázek; děti se zapojily a pletení si samy vyzkoušely. V letošním programu jsme se 
rozhodli zahrát si pohádky, a tak se ve skupinkách pilně nacvičovalo. Když se setmělo, vyrazili jsme 
na zahradu za pokladem. Ten si pak děti náležitě užily během promítání večerníčků s velikonoční 
tématikou.
V sobotu ráno si pro děti přijeli rodiče, na které čekalo divadelní představení jejich ratolestí. Nejmladší 
děti otevřely program pohádkou O Otesánkovi. Postupně jsme rodičům také ukázali, jak se zajíčkovi 

zdálo o veliké řepě, jak hráli brémští muzikanti a jak by to vypadalo, kdyby si Kašpárek vyměnil roli 
s Červenou Karkulkou. Dvanáct měsíčků nám odneslo a zase přineslo jaro. Nejstarší skupinka nám 
předvedla, předvedla scénku, kdy se Mach a Šebestová vrátili z vysoké školy domů. Odměnou byl 
dětem vřelý potlesk rodičů, upomínková pohlednice a velikonoční čokoládový balíček.
Následovala velká tečka za programem v podobě velikonočního workshopu, na kterém se 
kreativně vyrábělo, dobře jedlo a pilo. Velký dík patří rodičům, kteří se podíleli na přípravě a orga-
nizaci. Obě akce se vydařily a věříme, že si z nich děti a všichni přítomní odnesli krásné vzpomínky.
Příběhy z 21. srpna 1968 ožívají
Události ze srpna 1968 se vám, dříve narozeným, vryly do paměti „jako něco, co vás hluboce zasáh-
lo a zapsalo se do vašich životů“.
Stačí vyslovit 21. srpen 1968 a celá jedna generace se rázem ocitne zpět v tomto trýznivém dni.
Starší žáci naší školy vyzpovídali babičky a dědečky v rámci projektu: „Babičko, dědečku vyprávěj, 
co se tenkrát 21. srpna 1968 stalo?“ a sepsali dojemné a poutavé příběhy.
Doporučujeme
Nezávislé divadlo, které nám zahrálo v neděli 6. května Nezbednou pohádku o Koblížkovi, která 
okouzlila nejen malé, ale i velké diváky.
Letošní školní rok ukončíme také slavnostně
A to ve středu 11. července v 15 hodin nejen pohádkou a zpěvem, tancem a vtipem, ale i olympijským 
vícebojem se rozloučíme s letošním školním rokem. Součástí akce bude také bohaté občerstvení.
Přejeme krásné prázdniny protkané slunečními paprsky a dobrou náladou.

ČŠBH Curych
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ČŠBH Drážďany
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NOC S ANDERSENEM 
– BŘEZNOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ VE SPACÁCÍCH
Na úplném začátku jara, kdy večery přicházely ještě brzy, se s posledními slunečními paprsky 
začaly v  prostorách pronajatých organizací Scholaludus scházet děti napjaté vzrušením. 
Noc s Andersenem, možná nejočekávanější akce roku. Večer a noc plná dobrodružství.
Děti rozdělené do čtyř skupin podle věku vařily čarovné lektvary s Malou čarodějnicí, pátraly 
po ztraceném syrečku, respektive domečku s pejskem a kočičkou, protáhly svaly s Rychlými 
šípy a hlavně si připomněly vznik Československa, od kterého letos uplyne 100 let. Vrcholem 
akce bylo pochopitelně hromadné přespání, na které si letos troufli i někteří předškoláci.
Téměř o  měsíc později, večer v  pátek 20.  dubna, se v  místní restauraci zaměřené na 
tradiční českou kuchyni (Wenzel Prager Bierstuben Dresden), sešlo několik rodin 
z Drážďan a okolí. Večer patřil autorskému čtení nepublikovaných povídek Tomáše 
Křenka. Mluvené slovo citlivě prokládala živou hudbou členka spolku Anna Eitlerová.
Hned následující den se členové opět sešli na svém, sice o trochu méně zábavném, ovšem 
nadmíru užitečném Členském shromáždění. Nejprve zhodnotili uplynulý rok a následně 
se podívali do blízké budoucnosti. Bavili se i o novince letošního roku: logopedických 
setkáváních a  konzultacích pod vedením učitelky prvňáčků Venduly Zimové, která 
má logopedickou specializaci.
Zájem o  procvičování českého „r“, ř“ a  dalších problematických hlásek, zejména 
sykavek, je skutečně obrovský. Po několika měsících sklízíme zaslouženě ovoce, když se 
zaposloucháme do krásné výslovnosti českých dětí žijících v Drážďanech.
Zájem o česky psanou literaturu podporují pravidelná pondělní setkávání v knihovně. 
Konají se vždy jednou měsíčně: 12.  březen patřil Velikonocům, 16.  duben „Hudební 
knihovně“ a tématem setkání 14. května byla „Knihovna plná pilných včelek“.

Noc s Andersenem v ČŠBH Drážďany

http://www.scholaludus.org


ČŠBH Londýn
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NOC S ANDERSENEM
Česká škola se i v letošním roce zapojila do projektu Noc s Andersenem.
Letošní Noc v  České škole v  Londýně prožily děti s knihou O  díře z  trychtýře od spisovatele Petra 
Stančíka. Tato díra z trychtýře ožila v pátek večer 23. března 2018 v kostele St Mary Magdalene a stala se 
průvodcem celého kouzelného večera.
Na děti čekal bohatý program plný her, soutěží a vyrábění. Upekly si vlastní linecké cukroví, vyrobily si 
záložku do knihy, krasohled nebo si namalovaly hlavu hlavní postavy z knihy O díře z trychtýře.

BRITSKÉ MUZEUM
Ve čtvrtek 12.  dubna  2018 se konal v  Britském muzeu 
celodenní workshop na téma Za poklady bájných 
Bohů.
Děti se dozvěděly mnoho nových informací o  egyptské 
kultuře, významu egyptských bohů v dějinách lidstva, 
faraonech či mumiích nebo také o  obrázkovém písmu 
zvaném hieroglyfy, které si samy také vyzkoušely rozluštit. 
Kromě Egypta procestovaly rovněž Řecko, nejvíce je zaujaly 
sochy řeckých bohů, vysoké sloupy chrámů, a  děvčata 
obdivovala zejména typické šperky.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
V měsíci dubnu se konala v České škole bez hranic v Londýně literární soutěž pro 4. – 7. třídu. 
Organizaci si vzali na starost žáci osmé a deváté třídy.
Žáci měli za úkol napsat v  týmu dvou až tří žáků pohádku či příběh na libovolné téma v  rozsahu 
maximálně 500 slov. Do soutěže se zapojily všechny třídy, pro které soutěž byla určena, a vzniklo tak 
několik opravdu zajímavých a kreativních příběhů. Žáci osmé a deváté třídy to neměli při výběru vítězů 
vůbec jednoduché. Hodnocení však brali velice poctivě a zaměřili se nejen na kreativitu, ale i gramatiku, 
strukturu, kvalitu jazyka a snahu.

MAJÁLES
V pátek 18. května 2018 se na českém a slovenském velvyslanectví v Londýně konala tradiční slavnost 
majáles pod záštitou obou velvyslanců. Ti také zahájili celou slavnost proslovem, ve kterém srdečně 
přivítali všechny hosty a připomněli společnou minulost obou států a jejich současné vztahy.
Po vyslechnutí české a slovenské hymny se společně ujali oceňování vybraných představitelů českých 
a slovenských asociací sídlících ve Velké Británii, kteří se zasloužili o rozvoj česko-britských a slovensko-
britských vztahů. Mezi oceněnými byla také ředitelka České školy bez hranic Londýn Zuzana Jungmanová, 
která z rukou českého ambasadora Libora Sečky převzala diplom za svou práci.
Letošní majáles se stal pro českou školu významnou události také tím, že byly předány certifikáty 
historicky prvním absolventům České školy bez hranic v Londýně.

PROJEKT „STARŠÍ ČTOU MLADŠÍM“, Babetka Rust, 9. třída
Na konci minulého half-termu jsme poprvé četli mladším spolužákům a doufáme, že v tom budeme 
moci pokračovat na konci každého half-termu.
Jak projekt probíhal? Osmá a devátá třída se rozdělily do tří skupin, které byly přiděleny ke třem mladším 
ročníkům. Každá skupina si vybrala knížku, kterou budou číst dětem. V první skupině byly Izzy, Nicole 
a Babetka R. a četly 0. třídě pohádku O zvědavém štěňátku. Ve druhé skupině se sdružily Aimie, Natálka 
a Miriam, které si vybraly pro 2. třídu čtení detektivky. Poslední skupinu reprezentovali Julinka, David 
a Matyáš, kteří četli ve 3. třídě kapitolu z knížky Mikulášovy patálie.
Mladším dětem se čtení moc líbilo, všechny vzorně poslouchaly a  také učitelé vše hodnotili velice 
pozitivně. Všichni, kdo četli, se shodli, že by se čtení mladším dalo vylepšit a  udělat ještě o  něco 
zábavnější. Za prvé si myslíme, že ti, kteří předčítají, by měli mít víc času na přípravu, aby se ve svém 
přednesu cítili jistěji. Také by se čtení dalo udělat vizuálně zajímavější, např použitím obrázků a  na 
konci by se mohly mladším dětem klást otázky, aby se zjistilo, jak dobře poslouchaly. Takto bychom totiž 
podpořili jejich vyjadřovaní v češtině.
I když navrhujeme nějaká vylepšení, čtení dětem se nám moc líbí. Myslíme si, že je pro mladší velkým 
přínosem, protože vidí starší spolužáky, kteří jim mohou být vzorem, a také to podporuje děti k tomu, 
aby četly. Pomáhá to i nám starším tím, že si procvičujeme čtení nahlas a před publikem.
Moc se těšíme na další čtení a doufáme, že se budou dětem knížky, které jim vybereme, i naše čtení líbit.

Britské muzeum Londýn
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MNICHOVŠTÍ PŘEDŠKOLÁCI NA ZÁPADĚ ČECH
Na konci května se předškolní skupinka vydala na několikadenní výlet do Plzně, který pro ně 
připravila jedna z maminek. Děti si s maminkami prohlédly město, zavítaly do Šafaříkových sadů 
ke Spejblovi a Hurvínkovi, navštívily zoo a dinopark. Výletníci si užili také divadelní představení 
v  Měšťanské besedě s  názvem „Nezbedné pohádky“. Poslední den výletu se všichni vydali na 
nápaditou výstavu „100 let republiky očima pěti generací“ v kulturním centru DEPO2015, kde si 
děti mohly na závěr vyrobit „Plzeňačky“, a pak už hurá vlakem zpět do Mnichova.

BAVORSKÁ METROPOLE PŘIVÍTALA ČESKÉ ŠKOLY 
(NEJEN) BEZ HRANIC
V Německu působí v současné době téměř desítka českých škol a přibývají další, nové. České školy 
v zahraničí a jimi poskytované služby, se těší stále rostoucímu zájmu. S přibývajícím počtem dětí 
přihlášených do škol stojí často vedení škol před nelehkou otázkou, jak školy správně a efektivně 
organizovat v  souladu s  legislativou země, ve které daná škola působí. Vedení České školy bez 
hranic v  Mnichově se z výše uvedených důvodů rozhodlo za podpory Generálního konzulátu 
v Mnichově uspořádat setkání všech českých škol působících na území Německa.
Čtyřiadvacátého  března  2018 se na půdě Generálního českého konzulátu v  Mnichově setkali 
zástupci českých škol z Drážďan, Řezna, Stuttgartu, Frankfurtu, Karlsruhe, Mnichova, a dokonce 
i hosté z Heidelbegu, kde se také plánuje Česká škola.
Setkání zahájila a přítomné velice srdečně přivítala konzulka Lydie Holínková. Poté se ujaly slova 
Lucie Slavíková-Boucher, ředitelka spolku Českých škol bez hranic a  místopředsedkyně spolku 
Iva Jirovská, které ve svém příspěvku objasnily mnohé otázky týkající se podmínek fungování 
spolku Česká škola bez hranic. V odpoledním bloku vystoupily ředitelka Základní školy a gymnázia  
J. Gutha-Jarkovského z Prahy Jitka Kendíková a speciální pedagožka Markéta Grigeľová z téže školy 
s četnými užitečnými tipy z vlastní školní praxe.
Zatímco dopolední část patřila spíše administrativní části, změně legislativy a  představení 
přítomných škol, odpolední část organizátoři věnovali konkrétní práci se  žáky, mimo jiné těm 
se speciálními vzdělávacími potřebami, probíralo se srovánávání úrovně znalostí češtiny žáků ze 

zahraničí a Čech a cenná byla také aktivní diskuse s výměnou zkušeností zástupců jednotlivých 
škol.
Neobvykle vysoký zájem o účast na setkání komentovala předsedkyně mnichovské školy Sandra 
Vápeníková slovy: „S  takovým zájmem škol jsme nepočítali a  příjemně nás to překvapilo.“ 
Místopředsedkyně Radka Bubová dodala: „České školy v Německu doplňují klasickou povinnou 
školní docházku a dětí dochází do škol ve svém volném čase.“
Protože se jednalo o velice příjemné a přínosné setkání, shodli se všichni zúčastnění, že by se mělo 
v příštím roce opakovat. O jeho pořádání projevili zájem Česká škola Rhein-Main z Frankfurtu nad 
Mohanem a Česká škola v Řezně.

KRÁTCE ZE ŠKOLY
Školní rok se blíží ke svému konci. Je to znát nejen na dětech, ale i na vyučujících, kteří se snaží 
předat ještě poslední znalosti tak, aby děti zvládly závěrečné přezkoušení co nejlépe. To se 
v Mnichově uskuteční v sobotu 21. července 2018.
Během 2. pololetí proběhlo několik zajímavých akcí, které doplnily klasickou výuku. V květnu to 
bylo projektové odpolední vyučování v nedalekých Anglických zahradách, v červnu pak výjimečné 
divadelní představení „INSCENACE Přes HRAnice“, které si připravila studentka DAMU Michaela 
Váňová. Na konci července se děti vydovádí v dílnách lidového tance a zpěvu.
Škola vlastní malou knihovnu, do které každým rokem kupuje nové knížky. Děti si mohou knížky 
vypůjčit nebo je dostávají od učitelek namísto čítanek. Mladší děti nenadchne nic víc než legrační 
čtení o  Panu Buřtíkovi a  panu Špejlíčkovi a  starší děti se náramně baví u  Deníku malého 
poseroutky. Škola proto plánuje další rozšíření knihovny.

ČŠBH Mnichov
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ČŠBH Paříž
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V „BARVÁCH ČESKOSLOVENSKA“
Významný rok 2018 nás inspiroval k  mnoha jarním 
akcím.
V České škole bez hranic Paříž se opět mluví 
slovensky!
Alespoň tehdy, když se její žáci sejdou se svými 
kamarády z  pařížské slovenské školy Margarétka 
a společně recitují a také zdobí velikonoční vejce, jak 
tomu bylo letos v  březnu během československého 
setkání ve slovenské škole Margarétka  – „Bola raz 
jedna trieda…“
V sobotu 12. května 2018 uctili na vojenském hřbitově v La Targette velvyslanci ČR 
a Slovenska a další zástupci obou zemí památku československých vojáků padlých v obou světo-
vých válkách na území Francie. Naše škola se k této významné události připojila na hřbitově Père 
Lachaise v Paříži u pomníku československých vojáků. Děti přišly se svými rodiči, a všichni tak měli 
možnost společně popřemýšlet o osudech těch, kdo na území Francie bojovali za naši svobodu 
a nezávislost. Společně jsme se zamysleli nad tím, jak je důležité chránit hodnoty, ve které věříme, 
a bojovat za ně, je-li to potřeba, i v dnešní době.
Františka Kupku, znají téměř všichni jako průkopníka abstraktního umění. Méně se ale ví, že byl 
zároveň legionářem, který bojoval v první světové válce na straně Francie za svobodné Česko-
slovensko. To vše jsme s našimi žáky prodiskutovali. A pak už jsme společně s nimi a jejich rodiči 
vyrazili na výstavu Františka Kupky do Grand Palais. Tam jsme poznali Kupku jako malíře. 
Výstava poputuje na podzim do Prahy a později pak do Helsinek.
Na podzim připravujeme divadelní a výtvarný workshop DÍKY! ZA STÉ VÝROČÍ REPUBLIKY 
(průřez československými dějinami) s  Belou Schenkovou a  Barborou Zichovou, který je určený 
pro děti od šesti let.

SPOLUPRACUJEME S INSTITUCEMI V ČESKÉ REPUBLICE
Pilotáž – český jazyk dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
ČŠBH Paříž se zúčastnila pilotáže (malého průzkumu), jehož cílem bylo zjistit úroveň českého 
jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) u vybraných žáků třetího 
ročníku. Průzkum organizoval Národní ústav pro vzdělávání, který zajistil testovací materiály - jed-
nalo se o jazykový test a test deskriptorů.
UČÍME SE PŘEKLÁDAT
Čtvrtý ročník překladatelské soutěže Cena Josefa Palivce se letos těšil velké účasti. Stu-
denti a studentky z českých sekcí gymnázií v Dijonu a Nîmes se utkali ve 3. kategorii do 18 let. V té 
nebylo uděleno 1.  místo; o 2. se dělily Jana Bertová a Jana Cigánková z Nîmes, ve 2. kategorii do 14 
let zvítězila Zoé Ballanger z Paříže a 1. kategorii do 10 let vyhrála též žákyně ČŠBH Paříž Anna Chavel. 
Odborná porota ocenila celkovou  výbornou kvalitu jednotlivých překladů.

Památník československým vojákům, hřbitov Père Lachaise
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V lednovém vydání zpravodaje jsme vás informovali o našich aktivitách spojených se stým výročím 
založení Československa. Z realizace projektu, který nám dělá obzvlášť velkou radost, vám přináší-
me několik zajímavostí.

PROJEKTOVÁ VÝUKA NÁS BAVÍ
Velkou část školního roku zasvětila 6. a 7. třída České školy bez hranic v Ženevě práci na videore-
portáži ke stému výročí založení Československé republiky. Toto švýcarské město sehrálo 
v historii našeho státu významnou roli, a my jsme se s kamerou a fotoaparátem vydali po jejích 
stopách. Původně skromný projekt vyústil v  krásnou spolupráci rodičů a  krajanů, kteří poskyt-
li nejen morální podporu, ale dokonce se aktivně zapojili a  obohatili naši práci. Zuzana Hevler 
žačky zasvětila do základů žurnalistiky a principů tvorby reportáže. Naučila je pracovat s natáčecí 
technikou, vystupovat před kamerou, pomohla jim správně vyslovovat a stříhat natočený materiál. 
Lea Mandíková, místní průvodkyně, zavedla natáčecí tým do míst, kde pobýval Tomáš Garrigue 
Masaryk, když usiloval o vznik samostatného Československa. Díky ní jsme navštívili pokoj, v němž 
první prezident bydlel, a natáčeli v apartmá hotelu Beau Rivage. Zde se v říjnu 1918 hlavní předsta-
vitelé zahraničního odboje dohodli, že budeme republikou. Naší exkurze se zúčastnili také rodiče 
mladých reportérek. Pan Havelka z Besedy Slovan nám věnoval celé odpoledne v Muzeu Reforma-
ce. Představil nám originál faksimile stížného listu českých a moravských pánů z roku 1415, který 
byl odeslán koncilu zhruba dva měsíce po Husově smrti jako protest proti jeho upálení. Právě na 
reformní myšlenky Mistra Jana Husa navázal T.G.M. v  roce 1915 ve svém odvážném ženevském 
projevu slovy: „Každý Čech se musí rozhodnout buď pro reformaci – tedy pro ideu českou, nebo 
pro protireformaci – tedy ideu Rakouska.” Velký podíl na úspěchu školního projektu má bezpo-
chyby také Jan Kára, velvyslanec a stálý představitel České republiky při Úřadovně OSN a ostat-
ních mezinárodních organizacích v Ženevě. Podělil se s námi o své bohaté znalosti historie vzniku 
Československa, poskytl žačkám rozhovor na kameru, a  dokonce zprostředkoval osobní setkání 
s týmem České televize v jeho Rezidenci. Na závěr celého projektu mohly žačky sledovat televizní 
tým v akci, osahat si mikrofon, profesionální kameru a získat další tipy, jak natáčet a fotografovat. 
Lenka Parkánová, třídní učitelka 6. a 7. třídy, hodnotí celý počin kladně: “Byl to první větší školní 
projekt, do kterého jsme se s kolegyní Janou Dusíkovou pustily, a rozhodně nelitujeme. Podařilo se 
nám propojit výuku dějepisu s češtinou i literaturou a začlenit do ní mnoho praktických aspektů. 

ČŠBH Ženeva
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Zasvětily jsme žačky do organizace projektu a  veškeré komunikace, každá si sama vybrala svou 
projektovou roli. Moc děkujeme všem, kteří nám pomohli.” Výsledky projektu budou prezentovány 
v říjnu v rámci oslav stého výročí vzniku Československa.

Druhá polovina školního roku byla u  nás i  jinak velmi bohatá na zajímavé kulturní a  vzděláva-
cí akce. Pestrý a zábavný byl karnevalový rej v  maskách, nechyběla Noc s  Andersenem, 
která se letos točila kolem Lichožroutů Pavla Šruta a Galiny Miklínové, ani Besídka nejen pro 
maminky, na níž zazněly v podání našich žáků hity jako Pátá, české vtipy o Pepíčkovi, hrálo se 
divadlo podle vlastního scénáře, zněly flétny, zpívalo se a tančilo. U příležitosti Světového dne 
životního prostředí zavítal do školy Jan Dusík, ředitel Regionální kanceláře UNEP. S dětmi 
si povídal o  tom, jak životní prostředí chránit a  co pro to každý z  nás může udělat. Závěr roku 
proběhl v Ženevě ve znamení divadla. Nejprve se před zaplněným hledištěm představilo pražské 
Divadlo Kampa a jejich báječná Škola Malého stromu a Honza a lesní skřítek. Následně uvedla 
svou vlastní inscenaci Přes hranice Michaela Váňová z divadla Minor, jejíž představení slavilo 
úspěch nejen u našich školáků, ale i 130 žáků švýcarské základní školy de Chandieu. Se školním 
rokem jsme se rozloučili 20. června, kdy 
žáci obdrželi osvědčení za druhé pololetí. 
Celoroční snažení každého žáka bylo pak 
odměněno krásnou českou knihou na 
prázdniny a odpolednem plným her a zá-
bavy na louce za školou. Byl to fajn rok.

Děkujeme za spolupráci velvyslanci Janu 
Károvi i  všem dalším podporovatelům 
ženevské ČŠBH. Čtenářům newsletteru 
přejeme radostné léto a  těšíme se na 
setkávání v novém školním roce.

Kameramanka Anna při práci
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Spolek ČŠBH informuje

Spolek Česká škola bez hranic sdružuje školy, které vyučují český jazyk a české reálie podle vlastního vzdělá-
vacího programu s ohledem na specifika vícejazyčných žáků vyrůstajících v multikulturním prostředí.
Spolek koordinuje činnost sdružených škol a je garantem kvality výuky, která je po podpisu smlouvy 
s MŠMT uznána v ČR.
Spolek též pomáhá zakládat školy nové, eviduje jejich počet, sleduje jejich vývoj a poskytuje jim meto-
dickou pomoc. 
Díky jeho práci a zkušenostem došlo v minulých letech k několika právním úpravám 
ve prospěch snazšího vzdělávání českých občanů v zahraničí a jejich případného návratu do ČR. Pláno-
váno je také systémové financování smluvních zahraničních škol.
Spolek je dobrovolnickým uskupením; není systémově financovaný, není považovaný za institucionál-
ního partnera. Veškerá systémová práce je zajištěna několika dobrovolníky. Je to tedy velmi křehká 
struktura; při jejím zániku hrozí rozpad celé dlouhodobě budované sítě zahraničních 
škol. 
Na další číslo se můžete těšit 30. září 2018.
Česká škola bez hranic z.s., IČ 22838244, spisová značka L 20525 vedená u městského soudu v Pra-
ze, datum vzniku 19.  8.  2009. Na Břevnovské pláni 1267/9, 169 00 Praha, Česká republika, email: 
csbh@csbh.cz, tel. 00 420 737 959 062
Náš tým: Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně | Iva Jirovská, místopředsedkyně | Alžběta Pavlíč-
ková, 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 110 výukových 
center, které navštěvuje přes 3200 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 
Pokud není uvedeno jinak, všechny fotografie pocházejí z archivů jednotlivých ČŠBH.

Spolupracujeme

SVĚT KNIHY, s.r.o.

PAMÁTNÍK
NÁRODNÍHO 
PÍSEMNICTVÍ
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