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Zpráva o činnosti za rok 2018 

 

Spolek „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.“ 

Česká škola v Řezně je nezisková organizace založená v roce 2013 s cílem podpořit osvojování češtiny 

u dětí z česko-německých a českých rodin žijících v Řezně a okolí.  

V roce 2018 měl spolek již 59 dospělých (platící členové) a více než 40 dětí (neplatící členové). Akce 

pořádané Českou školou v Řezně mohou navštěvovat i děti a dospělí, kteří nejsou členy spolku.  

Spolek nabízí mimoškolní kurzy češtiny pro dvou- či vícejazyčné jazyčné děti z rodin žijících v Řezně a 

okolí. Kurzy jsou nabízeny pro děti předškolního i školního věku. Děti na 1. stupni ZŠ jsou vyučovány 

podle vlastního školního vzdělávacího programu. 

Na konci srpna 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. 

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. 

 

Česká škola v Řezně spolupracovala v roce 2018 s těmito organizacemi: 

 Česká škola bez hranic (další vzdělávání pedagogů, konference) 

 Von-der-Tann Grundschule Regensburg (učebny pro výuku školních dětí) 

 Pestalozzi Grundschule (učebny pro výuku školních dětí) 

 Mehrgenerationenhaus Regensburg MGH (prostory pro výuku školních i předškolních dětí, 

akce a setkávání) 

 Familienzentrum beim Ostentor (prostory pro předškolní kurzy) 

 Evangelisches Bildungswerk  

 Pfarrei Dreifaltigkeit (Mikulášská besídka) 



 Tandem - Koordinierungszentrum (podpora projektu Bruncvík) 

 Stadtbibliothek Regensburg (česká knihovnička) 

V roce 2018 Českou školu v Řezně finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

prostřednictvím Generálního konzulátu ČR v Mnichově, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR a několik drobných soukromých dárců. 

V březnu tohoto roku byla spolku udělena cena Stavitel mostů - Brückenbauer, která je udílena 

organizacím a jednotlivcům aktivním na poli budování pozitivních česko-německých vztahů. Tuto 

cenu převzaly zástupci předsednictva v centru Bavaria Bohemia v Schönsee. 

 

Kurzy ve školním roce 2017/18 a 2018/19 

Výuku vedou kvalifikovaní a zkušení pedagogové za smluvní honorář. Zkušenosti při práci 

s bilingvními dětmi mají možnost získat i čeští vysokoškolští studenti, kteří zde pobývají v rámci svého 

zahraničního studia a mají zájem o spolupráci či sbírají podklady pro svou diplomovou práci. 

Předškolní kurzy probíhají v pracovních dnech odpoledne, školní kurzy probíhají v pracovních dnech 

odpoledne a o některých sobotách. Všechny kurzy probíhají v českém jazyce a jejich obsah je 

přizpůsoben věku dětí stejně jako volené výukové metody. Jednotlivé kurzy jsou otevírány v případě 

naplnění minimálního počtu účastníků. Při nižším počtu účastníků může u školních dětí docházet ke 

sloučení několika ročníků. 

 PoŠkoláci  - český jazyk pro děti na druhém stupni ZŠ, samostudium za podpory lektora 

(jednou za čtrnáct dní 120 minut) 

 Můj český svět – dějepis a zeměpis ČR pro děti od 4. třídy ZŠ, cca 15krát za školní rok (vždy 

120 min.) 

 Školáci – pro děti navštěvující 4. třídu ZŠ nebo 1. třídu gymnázia, reálné či střední školy, 

jedenkrát týdně (120 min.) a cca jedno až dvě sobotní dopoledne v měsíci (240 min.) 

 Školáčci – pro děti navštěvující 2. až 3. třídu ZŠ, jedenkrát týdně (120 min.) a cca jedno až dvě 

sobotní dopoledne v měsíci (240 min.) 

 Prvňáčci – pro děti navštěvující 1. třídu ZŠ, kurz se koná jedenkrát týdně (120 min.) a cca 

jedno sobotní dopoledne v měsíci (240 min.) 

 Předškoláčci – pro děti ve věku 5 až 6 let, jedenkrát týdně (60 min.) 

 Hrátky – pro děti ve věku 3 roky až 5 let, jedenkrát týdně (60 min.) 

 Batolátka - starší děti – pro děti ve věku 2 až 3 roky a jejich rodiče, dvakrát za měsíc (45 min.) 

 Batolátka - mladší děti – pro děti ve věku 0,5 roku až 2 roky a jejich rodiče, dvakrát za měsíc 

(45 min.) 

Kurzy otevřené ve školním roce 2018/19 navštěvuje celkem 48 dětí, z toho 21 dětí školního věku 

(prosinec 2018). 

 



Kulturní a vzdělávací akce, pravidelná setkání pro děti a dospělé 

 Valná hromada -Setkání členů spolku, představení finanční zpráva a zprávy o činnosti za 

uplynulý rok, finančního plánu a plánu akcí na rok následující 

 Vítání jara - jarní setkání dětí a rodičů na soutoku Dunaje a Řezné, společné zpívání, výtvarné 

a pohybové aktivity, topení Morany 

 Nezávislé divadlo - Povídání o pejskovi a kočičce 

 Letní piknik - setkání česko-německých rodin 

 Zahájení školního roku 2018/19 již tradičně v doprovodu Spejbla a Hurvínka 

 Bruncvík - projekt inspirovaný stoletým výročím českého státu, zapojení technik dramatické 

výchovy 

 Den české státnosti - interaktivní přednáška pro školní děti o posledních sto letech české 

historie realizovaná aktivním sokolem Luďkem Nejedlým 

 Mikulášská nadílka- setkání dětí a rodičů s českým Mikulášem, čertem i andělem s bohatým 

recitačním a hudebním programem 

 Česká knihovnička v městské knihovně města Řezna - knihy jsou přístupny široké veřejnosti 

v hlavní pobočce, seznam je zveřejněn na webové stránce spolku 

Prezentace spolku 

Náš spolek byl v roce 2018 zastoupen na následujících akcích: 

 Recepce generálního konzula České republiky v Mnichově pro krajany žijící v jižním 

Německu 

 Setkání s krajanskými spolky, které utužují svůj vztah k domovině; podpoření iniciativy 

směřující k vzniku spolkového domu 

 Treffpunkt - účast spolku na zahájení druhého česko-bavorského festivalu 

 Získání ceny Stavitel mostů - Brückenbauer 

 Účast na setkání českých škol působících v Německu, pořádáno ČŠBH Mnichov 

 Účast na valné hromadě spolku Seliger Gemeinde - přednáška o aktivitách spolku ČŠŘ 

 Návštěva studentů pedagogické fakulty katedry německého jazyka ze Západočeské 

univerzity v Plzni ve výuce Druháčků 

 Jazykový výzkum Prof. Dr. Marka Nekuly, vedoucího katedry centra českých studií - Bohemica 

v Řezně, realizovaný ve spolupráci s žáky a rodiči ČŠŘ 

 Oslava výročí 10 let Mehrgenerationenhaus Regensbur - sladká ochutnávka české kuchyně 

 X. konference Českých škol bez hranic v Praze 

 Jahresempfang - recepce rady pro integraci Města Řezna (Integrationsbeirat Regensburg) 



 Oslavy 100. výročí založení Československa v Mnichově 

 Den otevřených dveří ve vícegeneračním domě (Mehrgenerationenhaus Regensburg) - 

přednáška k stoletému českému výročí  

 Přednáška v klubu pro seniory k tématu Česká republika 

 Přednáška pro spolek Přátele přírody z Bavorska a Prahy o práci našeho spolku a 

dvoujazyčnosti 

 spolupráce s česko-německým periodikem Donau - Moldau Zeitung 

 

 

 

 


