
 

Praxe v České škole Frankfurt je zkušenost k nezaplacení 
V zahraničí vyrůstá čím dál tím více českých dětí. Jen v okolí německého Frankfurtu nad Mohanem žije přes 
tisíc dětí českého původu, některé z nich budou od září 2011 pravidelně navštěvovat Českou školu Frankfurt 
nad Mohanem.  
‚Mám ráda děti, vystudovala jsem češtinu a do Německa jsem zrovna odjela na studijní pobyt. Když jsem 
slyšela o České škole Frankfurt, lákala mne zkušenost s bilingvními dětmi,’ říká Kateřina Vacková z Brna, 
která ve frankfurtské české škole působila na pozici odborné asistentky od února do června tohoto roku.  
‚Učit češtinu děti v cizině je jiné než učit české děti v Česku, i když jde o děti z českých či smíšených rodin. 
Česká škola Frankfurt má naštěstí dobře zpracovaný výukový koncept, který sice zohledňuje rámcový 
vzdělávací program České republiky, avšak aplikuje ho v praxi mnohem atraktivnější formou,’ upřesňuje 
Kateřina Vacková, která nyní pracuje jako lexikografka neboli slovníkářka. 
Pozice odborného asistenta je nabízena studentům či au-pair, kteří mají zájem vytěžit ze svého pobytu v 
zahraničí co nejvíce. Odborný asistent je v podstatě takový kamarád k dětem. V České škole vyučují 
vysokoškolsky vzdělaní pedagogové s praxí a odborní asistenti pomáhají v průběhu výuky dětem jednotlivě 
zdolávat úskalí českého jazyka a lépe zvládat výukový program. 
Česká škola Frankfurt je škola doplňková, děti ve věku 18 měsíců až 15 let ji navštěvují nad rámec svých 
povinností. V České škole se učí nejen česky hovořit, číst a psát, ale také získávají základní vědomosti o 
českých reáliích. Do výuky se intenzivně promítají české zvyky, tradice a humor.  
‚Zkušenosti z České školy Frankfurt jsou k nezaplacení. Naučila jsem se lépe zdolávat multikulturní rozdíly a 
rychleji se přizpůsobit jinému stylu myšlení. Musela jsem často reagovat velmi pružně na náhlé situace a 
neustále hledat nové cesty. Tato práce nabízí dostatek prostoru pro samostatnou práci a je hodně tvořivá,’ 
doplňuje Kateřina Vacková, která se po ukončení studijního pobytu v rámci programu Erasmus musela vrátit 
zpátky do České republiky.  
Pracovní tým tvoří lektoři, kteří mají zkušenosti s integrací cizojazyčných dětí do kolektivu. Možnost 
absolvování praxe v České škole Frankfurt studentům nabízí jedinečnou příležitost, jak si ověřit teoretické 
znalosti a zda vůbec fungují i za hranicemi České republiky. Po absolvování praxe získávají reference, které 
přispívají k lepšímu startu do profesního života.  
‚I když má působnost v rámci praxe nebyla honorována, zkušenosti z České školy Frankfurt mi značně po 
návratu do ČR pomohly i mém oboru. Pokud dokážete nějaký jazykový jev vysvětlit dítěti, které nemá s 
češtinou příliš zkušeností, určitě to pochopí i průměrný uživatel jazykových příruček, na kterých se podílím. 
Zároveň mi reference z České školy Frankfurt pomáhají i při žádostech o studijní stipendia v cizině: obětavý 
dobrovolník pro volnočasové aktivity dětí je vítán všude. Proto bych absolvování tohoto druhu práce 
doporučila opravdu všem studentům,’ dodává Vacková. 
Česká škola Frankfurt aktuálně hledá čtyři odborné asistenty. Zájemci o tuto práci získají více informací na 
stránkách školy nebo u vedoucí pedagogického týmu, Jany Brázdové. Strukturované životopisy lze odesílat  
 

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 v Německu JUDr. Rudolf Jindrák.  
 

Kontakt: Kateřina Spiess-Velčovská, ředitelka České školy Frankfurt nad Mohanem 
email: ceskaskola[at]web.de, telefon: 0049/ 173 3 170 562  



www.ceskaskolafrankfurt.de 


