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Školní rok 2019/2020
Milí rodiče a přátelé,

rok uběhl jako voda a máme za sebou nejen zajímavá setkání, ale také
nečekané přerušení výuky a běžného života.

Doufáme, že jste všichni tuto náročnou situaci zvládli. Podívejte se 
s námi, co všechno jsme společně zažili, a doufejme, že nás čeká zase

normální budoucnost.Edinburgh
výuka proběhla 

ve škole, školce a
 v klubu:

7. 9. 2019 
21. 9. 2019
5. 10. 2019
2. 11. 2019

16. 11. 2019
30. 11. 2019
11. 1. 2020
25. 1. 2020
22. 2. 2020
7. 3. 2020

Glasgow
 výuka proběhla v klubu 

a ve škole:  
  8. 9. 2020

    13. 10. 2020
    8. 12. 2020

12.1.2020
       23. 2. 2020     

Náhradní výuka a zrušené akce:
Edinburgh - školní výuka 21. a 28. 3.

2020 nahrazena přes Google
Classroom 

a lekcemi online
pro školku a pro klub připravily paní

učitelky videa s pohádkami 
a písničkami

Glasgow - školní výuka 22. 3. a 26. 4.
2020 nahrazena přes Google
Classroom a lekcemi online

Zrušené akce:
14. 3. 2020 - literárně výtvarná dílna

 s Lucií Křestánovou a Pavlem
Piekarem

21. 3. 2020 - Dr. Paul Millar měl dětem
vyprávět o havárii českého pilota 

nad jezerem Doon
červen - Den dětí

červen - garden party - fundraising
paní Olgy a paní Aleny na podporu

naší školy

Naše skvělé akce
7. 9. 2019 - návštěva ilustrátorky
Venduly Hegerové v rámci výuky

26. 10. 2019 - česko-skotský
Halloween

9. 11. 2019 - pozvání od Slávka 
a Isabelly na každoroční drakiádu

16. 11. 2019 - oslavy 30. výročí
konce komunismu v ČR

7. 12. 2019 - Mikulášská besídka
29. 2. 2020 - skotský masopust

(Ceilidh a slovanské tance)
Novinky:

webové stránky
www.skotsko.co.uk

výuka češtiny online pro děti
 v zahraničí



V klubu, ve školce a škole 
v Edinburghu a v Glasgow jsme ve školním roce 2019/2020 

 registrovali téměř 100 dětí.

Vyučující a dobrovolníci ve třídách:

Klub Edinburgh:
maminky Veronika Jurečková, Pavlína Kápičková, Petra Kašpárek 

a Zuzana Hart

Klub Glasgow:
Lucie Pešlová a Kristýna Koubová

Školka Edinburgh:
Irena Grablewská, Isabella Vašinová, Zuzana Miles, Jana Hajdová,

Lucie Tinsdale

Škola Glasgow:
Veronika Macleod, Kateřina Beerová, Martina Zemanová

Škola Edinburgh:
Radka Petersen, Veronika Macleod, Lenka Švorcová, Jakub Musil,

Jitka Mlčochová

V Edinburghu probíhala česká škola v Broughton High School, školka          
a klub v St Stephen Comely Bank Church.

V Glasgow jsme se setkávali v Russell House v Hyndland Road. 
Doufáme, že budeme tyto prostory využívat i v následujícím roce.

Klub v Edinburghu je pro děti 0-5 let, děti od 3,5 let mohou přestoupit
 do školky, pokud to kapacita dovoluje.

Škola v Edinburghu má několik tříd, proto je možné přijímat děti 
od 6 do 12 let.

V Glasgow jsou k dispozici jen dvě místnosti, proto zde máme pouze klub
pro děti od 0 do 5 let a jednu školní třídu pro děti od 6 do 9 let.



7. září 2020 - skvělá výtvarná dílna s paní ilustrátorkou Vendulou
Hegerovou v rámci školního vyučování ve školce a škole 

                 v Edinburghu zahájila školní rok 2019/2020!

ve školce



Vendula
Hegerová 
ve škole



26. 10. 2019 - Halloween v Edinburghu 
a česko-skotská diskotéka pro nejmenší děti



16. 11. 2019 - oslava 30. výročí od sametové revoluce 
v Edinburghu. Dr. Čulík z University of Glasgow prezentoval historická fakta,

spisovatel Petr Horáček povyprávěl své vzpomínky jako přímý účastník
demonstrací v roce 1989, pokřtil naši knihovnu

 pro děti a stihl i přečíst některé své knihy dětem ve škole.
Vystoupily také folklorní soubory 

Lipa a Studnička,  hymnu na housle zahrála Marie Cisse Mamulová 
a celé odpoledne moderovala Lenka Švorcová.



7. 12. 2019 Mikuláš v Edinburghu byl jednou z nejnáročnějších akcí celého roku. 80 dětí si užilo
tvořivé dílničky, napečené dobroty od rodičů či veganský guláš od The Sly Fox, úžasné ceny
do tomboly od Hideout Café a Scotch Whisky Experience, knihy podepsané autorem  Paulem
Millarem a ilustrátory Alexem Brychtou, Petrem Horáčkem a Vendulou Hegerovou. Děti se bavily
při divadle Evy Jakšové, tváře jim namalovala Jess, maminka Denisa dohlédla na výrobu českých
vánočních ozdob, pan konzul Millar pomohl s tombolou společně s paní Alenou a paní Olgou,
maminky z klubu dohlížely na kuchyň a pořádek, další dobrovolníci na prodej jídla a stoly se
zábavou. Každé dítě zažilo setkání s Mikulášem, čertem a dvěma anděly a dostalo balíček českých
dobrot. Vše zakončily Marie a Isabella českými koledami.



29. 2. 2020 - skotský masopust v Edinburghu
Propojení české (slovanské) a skotské kultury při výuce tanců pro rodiny.

Skotské Ceilidh pod vedením instruktorky Caroline a slovanské  tance pod vedením
pana Majerčáka a doprovodných souborů Lipa a Studnička.
A samozřejmě nechybělo dobré jídlo a další zábava pro děti.



Výuka ve škole, školce a v klubu v Edinburghu a Glasgow

V klubu v Edinburghu a v Glasgow se celý rok zpívalo, četlo, tvořilo a cvičilo.
Ve školce v Edinburghu se děti přivítaly básničkou, následovala rozcvička, skupinová práce
na určité téma, pohybová hra ,svačina, čtení, výtvarná činnost a nakonec zpívání. Děti si
rozvíjely slovní zásobu na téma prázdniny, rodina, podzim, počasí, Česká republika, Mikuláš,
zvířata, zima
 a masopust. Poslední hodina byla věnována bratřím Čapkům, robotům a knize Povídání
o pejskovi a kočičce.

V prvních třídách v Edinburghu a v Glasgow se učilo hlavně čtení a rozvíjela se slovní zásoba 
na téma podzim, zima, jaro, měsíce v roce, dny v týdnu. Hrálo se divadlo, zpívalo se, promítala se
Chaloupka na vršku.
V druhé třídě se probírala témata z prvouky pro 2. třídu ZŠ, v češtině jsme se soustředili na tvrdé
souhlásky. Nechybělo divadlo, zpěv nebo tanec.
Žáci z třetí až páté třídy se učili vyjmenovaná slova a četli zajímavé texty obohacující jejich
kulturní rozhled. 
25. 1. 2020 přišla do hodiny maminka Marie povídat o klasické hudbě, Bedřichu Smetanovi a děti 
si poslechly skladbu Vltava.
22. 2. 2020 přišel se zajímavou přednáškou tatínek Petr Jícha, který povyprávěl příběh svého
příbuzného Václava Jíchy, skvělého pilota, který před koncem druhé světové války zahynul
blízko Edinburghu.



Nové webové stránky 
www.skotsko.co.uk

O web se stará Kateřina Beerová.
Najdete zde:

Aktuální informace pro českou komunitu ve Skotsku

Informace o Czech School Scotland CIC
- termíny

- přihlášku
- fotografie z akcí

- požadavky MŠMT k povinné školní docházce dětí 
s českým občanstvím

- seznam knih v dětské knihovně v Edinburghu

Informace k výuce jazyků online pro děti i dospělé

Kontakty na konzulát, ambasádu, Českou obec

České (slovenské) firmy ve Skotsku

Historii Čechů ve Skotsku

Informace o válečných hrobech

Články a dokumenty z médií

Facebookové stránky a blogy české komunity

Seznam dárců a tlačítko přispěj

Staňte se i vy tvůrci našich stránek, pošlete nám zajímavé
odkazy nebo zaregistrujte svůj byznys. Během roku byla naše

škola zmíněna v různých médiích, která najdete také zde.
Doporučujeme vám i stránku o historii Čechů ve Skotsku,

objevili jsme velmi zajímavé informace!



Koronavirus a Czech School Scotland CIC
Vládní nařízení o uzavření škol a organizací nás zastihlo těsně

 před naším březnovým setkáním
 v Edinburghu i v Glasgow. Poslední dvě setkání 

před Velikonocemi, celý třetí semestr, plánované akce jako výtvarná
dílna, povídaní pana Millara a Den dětí se nekonaly. Většina českých škol

přešla na výuku online, proto jsme i my tuto cestu zkusili a vymysleli
jsme metodiku a interaktivní materiály pro výuku dětí ve věku 6 až 9 let.

Svoje kurzy jsme nabízíme nejen vám,
 ale i dalším dětem v zahraničí, které nemají v blízkosti českou školu.
Kurzy zaujaly také Rádio Praha a MZV, díky nimž jsme získali mnoho

nových žáčků z celého světa. Pro předškolní děti natočily paní učitelky ze
školky krásná videa a za všechna jim tímto děkujeme.

Speciální poděkování patří paní ilustrátorce Hegerové, která nám
poskytla krásné obrázky k výuce.

Kromě nového projektu výuky online jsme se také snažili pomoci české
komunitě šitím roušek. Velké poděkování patří Evě Jakšové za šití 

a rozvoz.       



PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dobrovolníkům

 
a učitelům za skvělou práci

 ve škole, školce a klubu 
v Edinburghu a v Glasgow.

 Děkujeme všem, kteří se podíleli na akcích, 
tvorbě webových stránek, fotografování, natáčení videí,

psaní dokumentů, vaření, pečení, úklidu, organizaci.
Nejvíce toho napekla dětem maminka Věra Jícha. 

Děkujeme za kváskový chléb a výborné perníčky, speciální byly 
ty s datem 17. 11. 1989.

Velké poděkování patří paní Dorothy MacKenzie za pomoc
 s přípravou a chodem akcí a také za krásný povlak na vozík 

s dětskou knihovnou.
 Děkujeme rodičům, že si váží existence Czech School Scotland CIC, 

našich snah předávat českou kulturu a jazyk
 dalším generacím a propojovat kultury. 

Děkujeme všem dárcům za finační či jinou podporu.
Děkujeme celé komunitě za přízeň, soudržnost 

a zájem o naše akce.
Speciální poděkování patří panu honorárnímu konzulovi 

Paulu Millarovi, který se o Čechy ve Skotsku staral
od roku 1999 bez nároku na honorář a zapojoval se i do našich akcí.

Přejeme Vám všem krásné léto.

Veronika Macleod a Radka Petersen


