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Stáž ve Veselé škole jsem si domluvila individuálně, proto bych nejdříve chtěla uvést na pravou
míru, o jakou instituci se vlastně jedná. Je to menší obdoba České školy bez hranic, ale s tím
rozdílem, že funguje zároveň jako školka/škola/družina a doučování českých dětí ve Vídni.
Otevřeno je každý všední den a hlavní vyučování/doučování probíhá v odpoledních hodinách,
kdy se děti vrací ze svých rakouských škol. (Ve Vídni funguje soukromá česko-rakouská
bilingvní škola Spolku Komenský, ne všechny děti z Veselé školy ji ale navštěvují, proto se zde
čeština učí intenzivně.) Některé děti docházejí i o víkendu, ale není to pravidlem, jiné mají
hodiny pouze přes skype.
Náplní mé práce ve Vídni bylo vyzvedávání dětí v jejich zdejších školách a následný
doprovod do Veselé školy, kde jsme nejdříve společně udělali úkoly a poté se věnovali české
škole – výuce českého jazyka a českých reálií. Kromě vyučování jsem pomáhala i
s administrativou a organizační činností. Převzala jsem správu webu a sociálních sítí, pomohla
s marketingem a propagací, vytvářela plakáty na různé akce, vyřizovala korespondenci,
komunikovala s rodiči a místními organizacemi atd. Za dobu mého pobytu jsme organizovali
dva výlety do Čech a také letní dětský tábor. Rovněž jsem ve škole převzala výtvarný kroužek,
kroužek angličtiny pro děti a doučování němčiny.
Na stáži ve Veselé škole jsem si nejvíce cenila vysoce individuálního přístupu
(Dohromady se mnou měla škola tři zaměstnance). Velkou výhodou proto bylo, že pokud je
člověk iniciativní a má zájem, dostane se ve škole úplně ke všemu, od učení k samotnému
řízení, což považuji za velmi cennou zkušenost. Ve škole jsem ale samozřejmě hlavně učila, a
to děti ve věku prvního stupně základní školy. Všechny však pocházely z domácností, kde se
hovořilo zejména česky, nejednalo se proto o výuku češtiny pro cizince jako takové. Menším
dětem jsem pomáhala zejména se čtením a českým psaním, starším jsem poté vykládala
gramatiku a trénovala s nimi slohové práce.
Stáž ve Veselé škole tak může být vcelku specifická, ale je kreativní, protože zahrnuje
pestrou škálu úkolů. A jestli upřednostňujete práci s dětmi, můžu ji doporučit. ☺ Pokud by
někdo o Vídni uvažoval a měl další otázky, tak mě klidně kontaktujte na
martina.vichova01@seznam.cz. Škola má také jak web (http://www.ceska-skola-viden.cz/), tak
FB stránku.

Společná fotka (ředitelka školy fotí) z rakouského Bernhardsthalu, kde jsme navštívili
muzeum při zpáteční cestě z víkendového výletu do Čech.

Fotka z výletu při plavbě na řece Dyji.

