Česká škola Frankfurt hlásí rekordní počet přihlášených dětí
V úterý 10. května 2011 proběhla ve Frankfurtu nad Mohanem informační schůzka České školy Frankfurt.
Lektoři a zřizovatel České školy neziskové občanské sdružení Vita Bohemica e.V. představili vzdělávací
koncept, který byl speciálně vytvořen pro děti českého původu dlouhodobě žijící v Německu.
Česká škola Frankfurt pořádá od února 2011 pravidelně každou sobotu dopoledne kurzy českého jazyka pro
děti od 18 měsíců do 6 let, od září 2011 bude poskytovat vyučování také dětem školou povinným a kurzy
češtiny pro dospělé.
Zakladatelka České školy Frankfurt Hana Spijkers vysvětluje: ‚V únoru jsme výuku zahájili s 30 žáky,
počátkem května již registrujeme přes 80 přihlášek. Z toho je patrné, že o Českou školu v tomto regionu je
velký zájem, pro české rodiče se stala vícejazyčná výchova důležitá. Předpokládáme, že zájem o výuku
češtiny v zahraničí se bude zvyšovat vzhledem k otevření pracovního trhu v Německu od 1.května 2011 .‘
Lingvistka Jana Brázdová dodává: ‚Úspěch České školy Frankfurt spočívá ale také v promyšleném konceptu.
Při vytváření našich plánů jsme vycházeli z toho, že vícejazyčně vychovávané děti si musí osvojit nejen dva
verbální jazyky, ale hlavně dva systémy výslovnosti, melodie, gestiky, mimiky a koneckonců také kulturní
pravidla komunikace. Mnohé kurzy češtiny v zahraničí však toto opomíjejí a soustředí se především na
zprostředkování jazyka jako takového. V naší škole dětem vytváříme české prostředí maximálním způsobem –
naše děti se učí nejen české písničky či pohádky, ale také hry nebo při výuce se pracuje s českými výrobky.‘
‚Největší obavy mají rodiče na počátku z toho, že bude pro jejich děti obtížné skloubit návštěvu německé školy
se sobotní výukou v České škole Frankfurt. Naše škola je doplňková, k nám děti chodí takzvaně navíc. Proto
bylo našim zájmem dětem nabídnout takový program, aby se do naší školy těšily. Výukový koncept je
vystavěn na principech Jana Ámose Komenského Škola hrou, a to se nám velmi osvědčilo. Je pěkné slyšet od
rodičů příklady, že je jejich děti samy nutí, aby si v sobotu ráno do školy pospíšili,‘ doplňuje Hana Spijkers.
Záštitu nad projektem České školy Frankfurt převzalo České centrum Berlín spolu s centrální organizací
Českých škol bez hranic, patronem projektu je český velvyslanec JUDr. Rudolf Jindrák. Kapacita České školy
Frankfurt u dětí předškolního věku je naplněna, možné je však nechat se zapsat na čekací listiny. Zájemci o
kurzy pro dospělé a děti školou povinné mají ještě možnost přihlásit se do České školy Frankfurt na nový
školní rok do 15.7.2011 u vedení školy.
Profil:
Česká škola Frankfurt nad Mohanem je zřízena za účelem podpory výchovy dětí českého původu a zprostředkování kontaktu
českých rodin dlouhodobě žijících v německé spolkové zemi Hesensko. Správcem školy je nezisková organizace Vita Bohemica e.V.
Záštitu nad projektem České školy Frankfurt převzalo České centrum Berlín a centrální organizace Českých škol bez hranic.
Patronem projektu je český velvyslanec JUDr. Rudolf Jindrák.
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