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O českých školách v San Franciscu 

Organizátorem pravidelného setkání 
je Škola TGM v Chicagu po obsaho-
vé stránce, po logistické a doprovod-
né pak hostitelská škola, tentokrát 
Czech School of California.
Oficiální zahájení konference se ko-
nalo v prostorách IT firmy DocuSign 
v centru města. Přítomné přivítala 
ředitelka školy Helena Soukupová 
a Klára Moldová, působící ve Ško-
le TGM v Chicagu. Z řad diplomatů 
promluvili generální konzul z Los An-
geles Pavol Šepelák, kulturní atašé 
z Washingtonu Šárka P. Vamberová 
a z pracoviště zvláštního zmocněnce 
pro krajanské záležitosti Markéta Fa-
jmonová. Již tradičně na konferenci 
dorazila senátorská delegace - mís-
topředseda Senátu PČR Jaroslav 
Kubera a předseda Stálé komise pro 
krajany žijící v zahraničí Tomáš Gru-
lich. Oba pánové si vysoce cení prá-
ce pedagogů českých škol v zahrani-
čí. Oceňují, že se v každé větší kra-
janské komunitě najdou obětavé ma-
minky, které víkendové české školy 
založily a řídí a které v dětech pro-
bouzejí nadšení se o víkendu výuce 
češtiny věnovat. 
Sobotní dopoledne patřilo lektor-
kám, jejichž účast podpořilo Minis-
terstvo školství, mládeže a tělový-
chovy ČR. Autorka dětských knih Es-
ter Stará pracuje jako speciální pe-
dagožka, logopedka a koordinátorka 
inkluze na ZŠ a MŠ na Lyčkově ná-
městí v Praze. Představila část své 
tvorby a základy logopedie. Autorka 
metodik pro dětské knihy a propagá-
torka četby dětem Nina Rutová ved-
la dílnu čtení. Z Prahy přivezla nejno-
vější knihy českých autorů. Odpoled-
ne zástupkyně velvyslanectví ČR Š. 
P.Vamberová představila možnosti 
zapojení se do projektů, uvedla jako 
příklad dětskou výtvarnou soutěž Li-
dice, Čtení pomáhá, Strom svobody 
2018 nebo soutěže Národního peda-
gogického muzea J. A. Komenského 
a připravované podzimní akce amba-
sády. V rámci podpory bohemistiky 
přiletí do USA úspěšné ilustrátorky 
a autorky animovaného filmu či knih 
Galina Miklínová a Renáta Fučíková.
Jak si správně zažádat o dary MZV 
určené krajanské komunitě vysvět-
lila Markéta Fajmonová. Závěrečný 
den konference se účastníci sezná-
mili s připravovanou obrazovou kníž-
kou Dobrých 100 a praktické tipy pro 
začínající čtenáře. 
Příští, v pořadí již 8. konference, se 
za rok uskuteční v Pittsburghu.
Zdroj: https://www.mzv.cz/washington/
cz/kultura/skolstvi/x7_konference_ces-
kych_skol_2018_v_san.html

Jak již předchozí autor uvedl, jedi-
ným mužem na setkání pedagogů 
byl Zdeněk Hanka, kterého známe 
především jako spisovatele a dob-
rovolníka, který se angažuje v čes-
ké škole a české knihovně v Calga-
ry. Pořádali jsme ho o krátký rozho-
vor na dálku: „Velice rád odpovídám, 
protože,protože konference byla 

opravdu velmi přínosná a užitečná.“
CO VÁM KONFERENCE DALA? 
Přednášeli fundovaní lidé, přinesli 
čadu cenných zkušeností. V zásadě 
považuji za podstatné tři témata: me-
todiku vyučování, publicitu a financo-
vání. Pokud jde o metodiku vyučo-
vání, dověděli jsme se, jaký přístup 
zvolit, kde začít a jak motivovat žáky. 
Diskutovali jsme o vhodných učebni-
cích pro děti, které se s češtinou se-
znamují. Velmi důležitá je oblast lo-
gopedická a určení postupu jednotli-
vých kroků při výuce. 
V publicitě je v současné době ne-
zastupitelný internet. Podstatná byla 
demografická sonda, která popsa-
la, jaké věkové skupiny využívají ten 
který portál (Facebook, Snapchat, 
Instagram...), jak komunikují s veřej-
ností a jak se vlastně povědomí o vý-
uce a dětech dostane ven. 
A FINANCOVÁNÍ? 
To přepodkládá především odpoěd-
nost a průhlednost. Všechna ta se-
tkání spředstaviteli ČR potvrdila, že 
se česká vláda staví k zachování a 
prosperitě českých škol v zahraničí 
velmi vstřícně a zásadně. 
PROČ JE PODLE VAŠEHO NÁZO-
RU SPRÁVNÉ, ABY DĚTI (ČES-
KÝCH RODIČŮ) NAVŠTĚVOVALY 
ČESKOU ŠKOLU? 
Jazyk je nositelem kultury a dědic-
tví, které přechází z generace na ge-
neraci. Je tomu tak v České republi-
ce, kde se zcela přirozeně hlásí školy 
k historii země a vštěpují dětem lás-
ku k domovině. Považuji tedy také za 

přirozené, aby i za hranicemi země 
byly kořeny stále živé. Ba co víc, je 
to příležitost, jak vytvářet a obohaco-
vat dobré jméno České republiky ve 

světě. 
JAK JSTE SE DOSTAL K VÝUCE 
JAZYKA? 
Věnu-
ji se této 
aktivitě 
už třetím 
rokem. 
Přesněji - 
z admi-
nistrativní 
práce pro 
školu jsem přešel přímo do vyučo-
vacího procesu. Já sám však učím 
dospělé uchazeče o výuku češtiny.
Co vám to dává, čím vás tato aktivi-
ta obohacuje? Věnovat se cizím dě-
tem, učit je… 
Proč tu školu děláme? Je to vlastně 
čirá emoce. Nic z toho nemáme. No-
sím v sobě upřímnou snahu táhnout 
to poselství české země dál. Zní to 
možná pateticky, ale je to tak. Máme 
radost, když čeština žije mimo Čes-
kou republiku, protože i když tady ži-
jeme dlouho, pořád máme v sobě 
českou krev. Vlastně českosloven-
skou. Nic jiného v tom není…
Českou školu provozuje také Masa-
rykův institut v Torontu, další je v Ki-
tcheneru, Montralu, bohužel skomírá 
v Oakville, kde již pracovala, ale nyní 
tam chybí pedagog.  

Ať se díváme na tuto práci z jakého-
koliv úhlu, musíme ocenit úžasnou 
práci dobrovolníků, jejich entuzias-
mus, obětavost, trpělivost, vynaléza-
vost, fantazii a zejména nekonečnou 

lásku nejen vůči dětem, ale také vůči 
domovině, v níž většina z nich vy-
růstala. Přejme si, aby takových lidí 
mezi námi hlavně neubývalo. ◙

Na třídenní konferenci 8. - 10. června se do San Franciska sletěly zástupkyně 11 českých 
škol v USA (z Bostonu,  Severní Karolíny, Atlanty, Washingtonu DC, Pittsburghu, Dallasu, 
San Diega, Portlandu, Seattlu, Chicaga a San Franciska), a dorazil i jediný muž konferen-
ce, učitel a spisovatel Zdeněk Hanka z Calgary v Kanadě.

Česká škola v Calgary, která vznikla jako nezisková organizace z iniciativy 
českých rodičů zde žijících, zahájila výuku v září roku 2015. Dospělí a děti ve 
věku od pěti let výše se scházejí jednou týdně, aby se zábavnou formou pod 
vedením zkušených učitelů učili mluvit, psát a číst v českém jazyce. Veškerá 
výuka je zasazena do kontextu české kultury, historie a zeměpisu. Po dobu, 
co jsou děti ve škole, rodiče mají sympatickou příležitost zavítat do kavárny, 
která se nachází vedle naší třídy a nabízí také české menu, anebo se projít 
do nákupního centra, které je hned za rohem. 

Calgarská škola také navázala spolupráci s vybranou školou v České repub-
lice. Snaží se tím zajistit standardizaci vzdělávání s českým systémem. To s 
sebou přináší nemalé výhody. Žáci například používají stejné učebnice, kte-
ré se momentálně používají i v Čechách.
Součástí České školy je také dětský klub Kulihrášek, který je místem setkává-
ní českých a slovenských dětí do pěti let a jejich rodičů. Děti se učí nové čes-

ké básničky a písničky a paní učitel-
ka jim pravidelně čte poutavou čes-
kou pohádku. Nechybí ani výtvarná a 
pohybová výchova a volná hra nako-
nec, které si děti vždy moc užijí.
Díky iniciativě našich dobrovolníků 
pravidelně pořádáme nejrůznější kul-
turní akce. Mezi nejnavštěvovaněj-
ší patří Mikulášská besídka, na kte-
ré se v minulém roce sešlo téměř dvě 
stě dětí a dospělých. Velmi populár-
ním se stal i letní tábor. Dále je třeba 
zmínit oblíbenou Noc s Andersenem, 
či letos poprvé uspořádanou Veliko-
noční oslavu. 
Pyšníme se jedinou českou kni-
hovnou v západní Kanadě, v níž se 
nám podařilo shromáždit již přes 
tři tisíce titulů nejrůznějších žán-
rů. Přijďte si půjčit knihy nově vyda-
né či knihy staršího data, knihy pro 
děti nebo dospělé, domácí a světo-
vou beletrii, kuchařku či knihu o ar-
chitektuře či přírodě. Fond je bohatý!  

Veškerou činnost financujeme ze školného našich studentů, z darů jednotliv-
ců a organizací a prostřednictvím nejrůznějších fundraisingových akcí. Naši-
mi největšími přispěvateli jsou Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Southern Alberta Herita-
ge Language Association (SAHLA) a čSSK. Všem touto cestou děkujeme.

Více se o možnosti jak podporovat či se zapojit do dění školy dozvíte na naší 
FB stránce: https://www.facebook.com/groups/calgaryczechschool/, nebo 
kontaktujte Yveu Zaels, ředitelku České školy v Calgary na yvea.zaels@hot-
mail.ca.                                                                                     ANDREA MELE

Než nám znovu zazvoní 

V novém školním roce se poprvé sejdeme 15. září 2018 
4039 Brentwood Rd NW, Calgary 

Škola pro děti & Kulihrášek:  sobota   09:30 – 11:30
Škola pro dospělé:   středa    19:00 – 21:00
Knihovna:                 sobota   09:30 – 11:30


