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Zpráva o činnosti za rok 2019 

 

Spolek „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ je           
nezisková organizace založená v roce 2013 s cílem podpořit osvojování češtiny a            
poznávání české kultury u dětí z česko-německých a českých rodin žijících           
v Řezně a okolí.  

Kromě kurzů češtiny spolek organizuje kulturní a vzdělávací projekty a akce pro děti i              
dospělé. Akcí a projektů pořádaných Českou školou v Řezně se mohou zúčastnit            
také děti a dospělí, kteří nejsou členy spolku.  

Kurzy češtiny jsou nabízeny pro děti předškolního i školního věku . Na 1. stupni ZŠ              
jsou děti vyučovány podle vlastního školního vzdělávacího programu. V srpnu 2018           
uzavřela Česká škola v Řezně smlouvu s Ministerstvem školství, mládeže a           
tělovýchovy České republiky o zajištění vzdělávání občanů České republiky         
v zahraničí. Tato smlouva se vztahuje na výuku českého jazyka a literatury na            
1. stupni základní školy a výuku českých reáliích vlastivědné a dějepisné povahy           
v rozsahu dvou posledních ročníků prvního stupně základní školy.  

V roce 2019 měl spolek  67 dospělých členů  (platící členové). 

Spolek je veden čtyřčlenným předsednictvem na dobrovolné bázi, které je voleno           
vždy na dva roky. O své činnosti spolek informuje na internetových stránkách            
www.ceskaskolavrezne.de, na Facebooku, v regionálních médiích a v pravidelných         
informačních e-mailech.  

 

1. Kurzy ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 

Výuku vedou kvalifikovaní a zkušení pedagogové za smluvní honorář. Na výuce           
se dále podílí praktikantky – vysokoškolské studentky se zájmem o vzdělávání           
bilingvních dětí v rámci zahraničního studijního pobytu v Řezně. 

Kurzy probíhají od pondělí do pátku v odpoledních hodinách, a to předškolní kurzy             
v rozsahu 45 až 60 minut, školní kurzy v rozsahu 120 minut týdně. Školní kurzy se              
navíc konají 17krát v roce v sobotu v rozsahu vždy 240 minut. Kurzy probíhají            
v českém jazyce, jejich obsah i volené výukové metody jsou přizpůsobeny věku dětí.  



Výuka na 1. stupni ZŠ je realizována podle vlastního školního vzdělávacího           
programu. Škola je poskytovatelem vzdělání v oboru český jazyk v zahraničí dle          
smlouvy uzavřené se MŠMT.  

Jednotlivé kurzy jsou otevírány v případě naplnění minimálním počtem účastníků. Při          
nižším počtu účastníků může u školních dětí docházet ke sloučení několika ročníků. 

 

2018/2019  

Batolátka – dvě skupiny dětí ve věku do 3 let, 12 dětí v doprovodu rodičů 

Hrátky – děti ve věku 3 až 5 let, 6 dětí 

Předškoláci – děti ve věku 5 až 6 let, 6 dětí 

Prvňáčci – pro děti navštěvující 1. třídu ZŠ, 6 žáků 

Školáčci – pro děti navštěvující 2. a 3. třídu ZŠ, 6 žáků 2. třídy a 3 žáci 3. třídy 

Školáci – pro děti navštěvující 4. třídu ZŠ, 4 žáci 

Můj český svět – zeměpis ČR pro děti od 4. třídy ZŠ, 4 žáci 

Český jazyk na 2. stupni ZŠ    – individuální výuka s lektorem a rodičem, 1 žák 

Kurzy navštěvovalo celkem 44 dětí, z toho 20 dětí školního věku. 

 

2019/2020  

Batolátka – dvě skupiny dětí ve věku do 3 let, 12 dětí v doprovodu rodičů 

Hrátky – děti ve věku 3 až 5 let, 8 dětí 

Předškoláci – děti ve věku 5 až 6 let, 6 dětí 

Prvňáčci – pro děti navštěvující 1. třídu ZŠ, 7 žáků 

Druháčci – pro děti navštěvující 2. třídu ZŠ, 6 žáků 

Třeťáci – pro děti navštěvující 3. třídu ZŠ, 7 žáků 

Školáci – pro děti navštěvující 4. a 5. třídu ZŠ, 3 žáci 4. třídy a 3 žáci 5. třídy 

Můj český svět – dějepis ČR pro děti od 4. třídy ZŠ, 3 žáci 

Český jazyk na 2. stupni ZŠ    – individuální výuka s lektorem a rodičem, 1 žák 

Kurzy navštěvuje celkem 53 dětí, z toho 27 dětí školního věku. 

 

2. Kulturní a vzdělávací akce, setkání pro děti a dospělé  

● valná hromada  – setkání členů spolku, představení finanční zprávy a zprávy 
o činnosti za uplynulý rok, finančního plánu a plánu činnosti na rok následující; 
volba členů předsednictva 



● jarní a podzimní třídní schůzky s rodiči žáků, kteří absolvují výuku v ČŠŘ 
nebo mají zájem o výuku v následujícím školním roce 

● Vítání jara  – jarní setkání dětí a rodičů na soutoku Dunaje a Řezné, společné 
zpívání, výtvarné a pohybové aktivity, topení Morany 

● workshop „Zastavme se nad knihou“ – tři literární večery pro dospělé k dílu 
a době Karolíny Světlé 

● divadlo Viola v Řezně – hudební představení pro děti a večerní 
recitačně-hudební představení pro dospělé 

● setkání českých škol v Německu – jednodenní setkání českých škol 
působících na území Německa; ČŠŘ byla v roce 2019 organizátorem a 
hostitelem setkání, které podpořilo MZV ČR 

● zahájení školního roku 2019/20  tradičně s návštěvou Spejbla a Hurvínka  

● projekt Bruncvík  – inspirovaný 100. výročím založení českého státu, 
zapojující metody dramatické výchovy po celý školní rok 2018/2019, završen 
divadelním představením, ve kterém děti figurovali nejen jako herci, ale i 
spoluautoři; návštěva Romana Černíka, PedF ZČU v Plzni 

● projekt 30 let demokracie sestávající ze čtyř různých podprojektů: 

– workshop pro starší školní děti k tématu Železná opona a svoboda 
– workshop pro mladší školní děti a jejich německé kamarády 
– vzpomínková bohoslužba v českém jazyce v neděli 17. listopadu 
– filmový večer pro veřejnost – promítání filmu Občan Havel v českém jazyce 

s anglickými titulky 

● výlet českých rodin do Plzně – kulturně-vzdělávací víkend, interaktivní 
prohlídka divadla Alfa a následné představení „Umanutá princezna“, návštěva 
výstavy k 30. výročí demokracie v Západočeském muzeu v Plzni, návštěva 
vánočního trhu a vzdělávacího centra Techmanie 

● Mikulášská nadílka  – setkání dětí a rodičů s českým Mikulášem, čertem a 
andělem doprovázené bohatým recitačním a hudebním programem  

● česká knihovnička  v Městské knihovně města Řezna – knihy jsou přístupny 
široké veřejnosti v hlavní pobočce knihovny, seznam na stránkách spolku  

 

3. Prezentace spolku 

Spolek byl v roce 2019 zastoupen na následujících akcích:  

● recepce generální konzulky ČR v Mnichově pro krajany v jižním Německu  

● slavnostní zakončení projektu „Nachbarwelten – Sousední světy“ 
Koordinačních center česko-německých výměn mládeže Tandem 

● forum IHK u příležitosti 15. výročí vstupu ČR do EU – prezentace a infostánek 



● poslanec Tobias Gotthardt (předseda výboru pro evropské záležitosti a 
regionální vztahy Bavorského zemského sněmu) navštívil sobotní výuku 
školních dětí, rozhovor se zástupci ČŠŘ o výuce českého jazyka v Horní Falci 

● Týden češtiny ve světě 2019 – účast lektorek školních kurzů na odborných 
seminářích a na XI. konferenci Českých škol bez hranic v Praze  

● přednáška v řezenském klubu pro seniory na téma „Procházka Prahou“ 

● účast na oslavě 30. výročí demokracie na pozvání Generálního konzulátu 
České republiky v Mnichově  

● spolupráce s česko-německým periodikem Donau-Moldau-Zeitung 

 

4. Česká škola v Řezně v roce 2019 spolupracovala s těmito organizacemi: 

● Česká škola bez hranic (vzdělávání pedagogů, konference) 

● Pestalozzi Grundschule Regensburg (učebny pro školní kurzy) 

● Mehrgenerationenhaus Regensburg (prostory pro výuku školních a 
předškolních dětí, mimoškolní projekty) 

● Familienzentrum beim Ostentor (prostory pro předškolní kurzy) 

● Evangelisches Bildungswerk Regensburg (prostory pro výuku a akce) 

● Pfarrei Dreifaltigkeit (prostory pro divadelní představení) 

● Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 
(projekt Bruncvík) 

● Stadtbücherei Regensburg (česká knihovnička) 

● Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – katedra primární pedagogiky (aktivní 
účast na konferenci) 

● Universität Regensburg – výzkum a přednáška Prof. Dr. Marka Nekuly, 
vedoucího institutu Bohemicum 

 

V roce 2019 Českou školu v Řezně finančně podpořilo Ministerstvo školství,           
mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České         
repoubliky prostřednictvím Generálního konzulátu ČR v Mnichově, a dále několik         
drobných soukromých dárců. 


