
Česká škola Madrid 

 

Španělsko a jeho obyvatelé jsou pověstní svou přátelskostí, živostí a otevřeností, to platí i pro Českou 

školu Madrid. Česká škola Madrid vznikla jako nezisková organizace díky ochotným Češkám, „které 

cítily potřebu seznamovat děti s českou kulturou, zvyky a tradicemi“ 1.  

8. května 2017 škola oslavila 5 let od svého založení. Po tuto dobu se zapálením nabízí výuku českého 

jazyka a kulturní projekty místní české komunitě i dalším zájemcům. Zmíněné Češky, ke kterým se 

postupně přidávaly další kolegyně, provozují školu ve svém volném čase, vedle svého zaměstnání. 

Stážistům je i z tohoto důvodu poskytnut velký prostor pro žádané rozvinutí potenciálu školy. 

Přijíždějícím stážistkám je ředitelkou školy, Soňou Klimešovou, i ostatními kolegy dána důvěra a 

relativní volnost. Stážisté jsou plnohodnotně začleněni do týmu školy. 

                  

Škola nabízí výuku českého jazyka a reálií širokému spektru žáků. Od malinkých dětí (18 měsíců věku), 

přes předškolní děti až k dětem prvního a druhého stupně ZŠ. Výuka probíhá v každé třídě jinak, 

záleží na věku žáčků.  

Po svém příjezdu jsem dostala na starost třídu nejstarších dětí. Jednalo se pouze o dva žáky - jedna 

žákyně v 7. třídě, druhý žák v 8. třídě. Učila jsem je každou sobotu od 10 hodin do 13:15, a to nejen 

český jazyka, ale také literaturu, zeměpis a dějepis. Výuka se odvíjela od stanoveného tematického 

plánu, který vyhovoval Rámcovému programu MŠMT ČR. V něm byla pro rok 2017 uvedena také 

environmentální výchova a výchova občanská. 

Rok 2017 byl pro 7. a 8. třídu pilotní. Škola dosud neměla starší děti, se kterými by byl tematický plán 

realizován.  Pro oba žáky jsem připravovala program zvlášť, protože probírali jiná témata. Pokoušela 

jsem se ale výuku spojovat, když to bylo možné. Moji žáci byli z česko-italské rodiny, nikoli z česko-

španělské, jak tomu bylo většinou u ostatních. Mezi sebou se dorozumívali italsky, přes týden hovořili 

ve škole španělsky, s maminkou česky a učili se ještě další dva jazyky. Tím, že většinu svého života žili 

v Čechách, hovořili velmi dobře česky, ačkoli se jim v diskuzi sem tam objevila italská slova. Více 

problémů měli s psanou podobou jazyka (pravopis i/y, velká písmena, atd.). Protože byli žáci jen dva, 

byla výuka intenzivní a individuální. Hodiny jsem stavěla převážně na pracovních listech a snažila jsem 

se o hravé a zajímavé úkoly, protože českou školu měli jako šestý či dokonce sedmý vyučovací den. 

http://triathlonworld.com/news/challenge-madrid-joins-challenge-family-140235


Další mou náplní práce byla organizace a realizace kulturních akcí české školy. Jednalo se například o 

Noc s Andersenem, velikonoční dílny, karneval, návštěvu archeologického muzea, Den dětí, 

čarodějnice. V zimě škola pořádá vánoční dílny, Mikuláše, atd. Do školy přijíždí každoročně také české 

divadlo.  

Kulturní akce probíhají většinou v neděli odpoledne a zajišťují program pro příchozí děti. Zúčastnit se 

ale můžou i rodiče a další dospělí. Při velikonočních dílnách se tak učili plést pomlázku nejen děti, ale i 

maminky a povětšinou španělští tatínkové, kteří si tak „na vlastní kůži“ vyzkoušeli českou tradici. 

Abychom oslavili Velikonoce se vším všudy i ve španělském Madridu, připravili jsme také tradiční 

velikonoční pokrmy. 

       

Rodiče spolupracují se školou nejen při realizaci programu. Jsou tázáni, o které akce by měli zájem a 

jak jim aktivity vyhovují. Díky ochotě spolupracujících rodičů tak žáci školy mohli například zdarma 

navštívit archeologické muzeum s komentovanou prohlídkou. Učitelé nabízí rodičům přednášky a 

výuku češtiny pro dospělé, zabývají se i logopedickým poradenstvím. 

Vedle plánování a realizace výuky a kulturních projektů mi bylo umožněno psát články do dětského 

časopisu Krajánek, který vychází každý měsíc. Inspiraci čerpala Česká škola Madrid od krajanů 

z Turecka.  

           

Tým České školy má rozdělené funkce, mimo vedení výuky tak každý spravuje svou stanovenou 

oblast (jedná se např. o finance a účetnictví, organizace akcí, komunikace s médii a zaštítění školy, 

správa webu atd.). Škola spolupracuje s Českým centrem, které zprostředkovává další kulturní 

aktivity, např. přednášky, divadlo, výstavy, promítání českých filmů i čtení. Pro mne osobně bylo 



zajímavé čtení Máchova Máje ve španělštině v jednom z madridských knihkupectví, kde tuto knihu 

také prodávali.   

 

Ubytování 

Sehnat ubytování pro mne nebylo lehké. Existuje sice aktivní web idealista.com (dále př. 

spotahome.com), zaměřený na vyhledávání ubytování, když jsem ale odpověděla na inzerát, měla 

jsem štěstí na anglicky nemluvící obyvatele, kteří odmítali sdílet byt s někým, kdo neumí španělsky. 

Další komplikací bylo najít pokoj na dva měsíce. Většina inzerátů se poptává po 10 měsících a více. 

Pokoj se mi podařilo najít až díky kolegyni stážistce a jejím spolubydlícím, kteří měli kamarády 

s volným pokojem na kraji Madridu. S komplikacemi ohledně ubytování se setkali i ostatní kolegové, 

proto škola do budoucna uvažuje o pronajímání pokoje, ve kterém by se přijíždějící stážistky střídaly. 

Doprava 

Madrid je třetí největší město Evropské unie po Londýně a Berlíně a má dobře rozpracovanou síť 

metra. Orientace v metru je velmi přehledná a připomíná londýnské metro. Do 26let je možné si 

pořídit výhodnou kartu k cestování metrem i autobusem (všechny modré autobusy mají k dispozici 

free wifi). Je ale třeba zažádat o schůzku u dopravních podniků na Puerta del Sol a přinést si kopii 

pasu či občanky. Tato karta stojí 4 aura, jízdné na měsíc pro osoby do 26 let je za 20 euro, pro osoby 

26 let a výše je jízdné na měsíc za 54 euro. Jezdit můžete také na lístky, výhodné jsou lístky s 10 

jízdami za 12 euro.  

Jídlo a pití 

Když už budete ve Španělsku, měli byste vyzkoušet pár typických dobrot. K snídani si objednejte 

sladké smažené churros. Španělé si je namáčí do horké čokolády a zahajují tím svůj den. K obědu 

můžete zkusit například arroz negro, tzv. černou rýži barvenou inkoustem z olihně či Paellu 

s mořskými plody. Nezapomeňte na odpolední siestu a po ní malé tapas s oblíbeným gin tonikem 

nebo si kupte domů tzv. jamón či bramborovou tortillu. A pozor, menší podniky v době siesty zavírají, 

bývá to obvykle mezi 16 – 18 hodinou, podobně restaurace mezi 16-20 hodinou nevaří. 

 

 

 

http://www.receptyonline.cz/recept/napoj/horka-spanelska-cokolada-s-churros/
http://indulgeinspireimbibe.blogspot.com/2011/09/discovering-madrid-puerta-del-sol-plaza.html


Volný čas 

V Madridu je množství kulturního i sportovního využití. Najdete zde galerii Reina Sofia, muzeum 

Prado, divadla, kina, knihovny. Madrid se honosí také množstvím krásných rozsáhlých parků 

(například Retiro, Casa de Campo, park u Madrid Rio, El Capricho či Juan Carlos), ve kterých si můžete 

s přáteli udělat piknik nebo se projíždět na kolečkových bruslích či na kole. Zdarma si můžete po 

předložení pasu zapůjčit kolo v parku Juan Carlos. V centru města jsou pro „fiesta de la noche“ 

populární oblasti Chueca, známá také díky rozsáhlé gay komunitě, a „hipsterská“ Malasaňa, které 

jsou plné barů a kavárniček s typickým venkovním posezením. Tradiční jsou býčí zápasy v arénách, je 

ale mnoho obyvatel, kteří tuto tradici pro svou krutost zavrhují a demonstrují pro její ukončení. 

Pokud budete plánovat nějaký sraz, nejběžnějším meeting pointem je socha medvěda s planikovým 

stromem na Puerta del Sol. Medvěd sahající do koruny planiky je heraldickým symbolem Madridu a 

najdete ho téměř všude. Poblíž Madridu je také spoustu krásných měst, které stojí za to navštívit, 

např. Toledo, Cuenca, Segovia, Salamanca a mnoho dalších.  

Tak neváhejte a vydejte se na stáž do České školy Madrid, krásné zážitky a přínosné zkušenosti vás 

neminou.  

¡Adiós! 

 

              

 

Poznámky: 

1  K výročí školy publikoval Český rozhlas článek o České škole Madrid, více na: 

http://www.rozhlas.cz/krajane/clanky/_zprava/ceska-skola-madrid-oslavila-5-let-od-sveho-zalozeni--

1726233?print=1 

 

Odkazy: 

http://ceskaskolamadrid.es/cs/ceska-skola-madrid-kurzy-o-nas/ 
http://www.rozhlas.cz/krajane/clanky/_zprava/ceska-skola-madrid-oslavila-5-let-od-sveho-zalozeni--
1726233?print=1 
http://www.npmk.cz/ceske-skoly-a-krajanske-spolky-v-zahranici 
https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-%C5%A1kola-Madrid-354276954656699/?fref=ts 

http://ceskaskolamadrid.es/cs/ceska-skola-madrid-kurzy-o-nas/
http://www.rozhlas.cz/krajane/clanky/_zprava/ceska-skola-madrid-oslavila-5-let-od-sveho-zalozeni--1726233?print=1
http://www.rozhlas.cz/krajane/clanky/_zprava/ceska-skola-madrid-oslavila-5-let-od-sveho-zalozeni--1726233?print=1
http://www.npmk.cz/ceske-skoly-a-krajanske-spolky-v-zahranici
https://www.esmadrid.com/en/tourist-information/parque-del-retiro

