
Milí zájemci o stáž v české škole Okénko v Londýně!

Pokud stále váháte (tak jako před 2 lety já), zda se na stáž přihlásit, už neváhejte. Proč? Zde jsou mé

zkušenosti, které snad váhajícím pomohou v rozhodování. 

České Okénko je nezisková organizace, kterou založily tři maminky – Češky (Jana Nahodilová,

Martina Kopecká a Veronika Marešová). Jejich cílem bylo udržovat u jejich dětí znalost mateřského

jazyka na úrovni rodilých mluvčích a vytvořit opravdovou komunitu Čechů a Slováků v Londýně.

Cílem Okénka jsou totiž nejen aktivity pro děti, ale i aktivity pro dospělé.

Hlavní aktivitou jsou pravidelná sobotní setkání a vyučování pro děti od narození do 14 let. Okénko

však pořádá během roku akce pro celou rodinu, jako jsou oslavy Velikonoc, Mikuláše, Dětského

dne a výlety k moři i po Londýně.  Já díky Okénku již první týden svého pobytu navštívila krásné

přímořské městečko Littlehampton.

O sobotních setkáních nabízí škola výuku pro předškolní i školní děti. České děti jsou rozděleny do

následujících  skupinek:  Sluníčka (od 18 měsíců),  Smolíčci  (1,5–3 roky),  Budulínci  (3–4 roky),

Včeličky (4–5 let),  Broučci  (nultý  ročník),  Mravenečci  (první  třída)  a  Krtečci  (druhá třída).  V

současné době má Okénko i dvě skupinky pro slovenské děti – Kuriatka (4–5 let) a Kozliatka (5 let

a více).

   Malí Smolíčci, kteří se výuky zúčastňovali 

ještě s maminkami.



 Já v Okénku působila jako asistent hlavních učitelů v předškolních skupinkách – ve Smolíčcích,

Budulíncích  a  ve  Včeličkách.  Do  těchto  skupin  jsem  byla  ředitelkou  organizace,  paní  Janou

Nahodilovou, přiřazena na základě vlastní preference. Ve své diplomové práci jsem se zabývala

jazykem dětí  předškolního věku, byla jsem tak moc ráda,  že nyní mohu teorií  nabyté poznatky

ověřit v praxi. Díky působení v těchto skupinkách jsem získala cenné zkušenosti při práci s malými

dětmi.  Nejvíce  nyní  oceňuji  zkušenosti  získané  ze  skupinky  nejstarších  Včeliček,  které  jako

pedagog dětí na prvním stupni zužitkuji i ve výuce se svými prvňáčky.

                     

   Budulínci

                    

   Včeličky

Ačkoliv jsem zpočátku váhala, jaké město pro pobyt na Erasmu zvolit, nyní jsem moc ráda, že jsem 

zvolila právě Londýn. 

              

       

                  Tower Bridge                                       London Eye (foceno z Westminster Bridge)



V Londýně najdete vše, po čem toužíte. Památky, bohaté kulturní vyžití, výhodné nákupy (což jistě 

ocení zejména dívky :-) ) i poklidná místa plná zeleně - parky jsou v Londýně opravdu na každém 

rohu. 

                     

               Broomfield Park

Londýn je i výborný výchozí bod pro výlety, jako je návštěva

Stonehenge, Cambridge, Oxfordu, Brightonu či křídových útesů 

Seven Sisters.

                                 

                       Kings Cross Station  

  Cambridge

                                           

                          

Velkou výhodou pobytu v Londýně je bezesporu

zlepšení jazykové úrovně. Pokud si chcete jazykovou

úroveň však opravdu vylepšit, doporučuji ubytování v

anglické rodině. Komunita Čechů je totiž v Londýně

opravdu velká a pokud budete s Čechy i bydlet (tak

jako já), angličtinu budete muset používat opravdu minimálně.                        Stonehenge                 

Jedinou  nevýhodu  spatřuji  ve  výši  stipendia.  Stipendium získané  v  rámci  programu Erasmus+

pokryje v Londýně pouze náklady na ubytování a dopravu a je tedy třeba počítat s tím, že si s

největší pravděpodobností budete muset ke stáži najít ještě zaměstnání na zkrácený úvazek (např.

hlídání dětí či catering). Přesto si myslím, že za získané zkušenosti v české škole Okénko a za nové



zážitky to stojí. Já osobně jsem několikrát do měsíce hlídala tři děti moc milé české rodině, která se

do Londýna přestěhovala z Prahy, a se kterou jsem i po téměř dvou letech od pobytu v Londýně

stále v kontaktu. V kontaktu jsem stále i se členy Okénka. Kolektiv v Okénku je totiž opravdu

úžasný (jak maminky – zakladatelky, tak maminky – učitelky, i maminky a tatínkové, jejichž děti

Okénko navštěvují) a vy se tak můžete již teď těšit na několik nových přátel. 

V současné době je to již více než rok, co jsem Londýn a Okénko opustila. A ačkoliv se mi v Praze

a v práci s mými prvňáčky moc líbí, častokrát na stáž v Okénku a na Londýn vzpomínám. Občas

dokonce zalituji, že jsem v Londýně zůstala pouze po dobu 5 měsíců. Díky tomuto pobytu jsem

totiž získala nejen cenné pracovní, ale i zkušenosti životní.

V případě jakýchkoliv dotazů, ať už se bude jednat o dotazy ohledně ubytování, dopravy, cen v

Londýně  či  čehokoliv  jiného,  mne  neváhejte  kontaktovat  na  Marti.Valna@gmail.com.  Všechny

dotazy ráda zodpovím.

Srdečně zdraví

Martina Valná
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