
PŘEHLED ŠKOL (spolupracujících s ČŠBH) NA ÚZEMÍ USA 
červen 2012 

 
• ILLINOIS, CICERO (CHICAGO) 

 
Název školy: T G Masaryk Czech School 
 
Webové stránky, facebook:  
 

 http://www.facebook.com/pages/T-G-Masaryk-
School/158878334146036 
 
Vedoucí osoba (ředitel): Andy Bultas 
werdna6513@yahoo.com, tel: (708) 508 - 2350 
 
Počet žáků, dle věkových kategorií: 15 
6 - 7 let        4 
8 - 9 let        4 
10 - 12 let    5 
13 - 14 let    2 

Počet učitelů: 2, vzdělání univerzitní 

Výuka (pravidelná), počet hodin za týden: tři hodiny týdně 
 
Financování: Bohemian Freethinking Schools Society, školné 
 
 

• KALIFORNIE, LOS ANGELES 
 
 
Název školy: Czech School in Los Angeles 
 
Kontakt, webové stránky: losangeles@embassy.mzv.cz 
 
Vedoucí osoba: American Sokol in Los Angeles 
 
Počet žáků, dle věkových kategorií:  
 
1. skupina (nejmladší žáci)  16  
2. skupina                                 9  
3. skupina                                 8  
 
Počet učitelů, asistentů: 1 + 1 
 
Výuka (pravidelná): každou 2. sobotu v měsíci 
 
Financování: Rodiče 
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• KALIFORNIE, SACRAMENTO 

 
Název školy:  Česká škola Sacramento  
Škola zahájí svůj provoz v září 2012. 
 
Kontakt: Martina Kollerová, 916-973-1757, maky@dr.com 
 
Vedoucí osoba: Martina Kollerová 
 
Počet žáků, dle věkových kategorií: 12 
Předškolní  3 
1. - 3. třída  5 
4. - 5. třída  4 
 
Počet učitelů, asistentů, vzdělání: 
Učitel: 1 (Státní zkouška z pedagogické způsobilosti) 
Asitenti: 1 - 2 (VŠ - PF) 
 
Výuka (pravidelná), počet hodin za týden:  
4 hod/týd, počínaje školním rokem 2012/2013 
 
 

• KALIFORNIE, SAN DIEGO 
 
Název školy:  Czech School San Diego 
 
Kontakt, webové stránky:  
ceskaskola@yahoo.com, www.czechschoolsandiego.com, tel. (619) 985-0435 
 
Vedoucí osoba: Mgr. Nikola Kaminsky, M.A. 
 
Počet učitelů, asistentů, vzdělání:  
3 učitelé s VŠ pedagogickým vzděláním, 2 s VŠ vzděláním  nepedagogického směru 
 
Počet žáků, dle věkových kategorií:  
předpokládaný počet na září 2012 
 
0 - 3 roky  10 
3 - 6 let      15  
6 - 15 let    10   
Výuka (pravidelná), počet hodin za týden:  
Pro nejmenší (0 - 3 roky) - 60 min týdně 
Předškoláci (3 - 6 let) - 90 minut týdně 
Školáci (6 - 15) - 120 minut týdně 
 
Nepravidelně/ Projekty  
Výtvarné a hudební dílny, gramatické semináře v Čj a Aj 
 
Financování - rodiče a sponzoři 

mailto:maky@dr.com�
mailto:ceskaskola@yahoo.com�
http://www.czechschoolsandiego.com/�


 
• KALIFORNIE, SAN JOSE 

 
Název školy: Czech School of California 
 
Kontakt, webové stránky:  
www.czechschoolofcalifornia.com, crookston@czechschoolofcalifornia.com 
 
Vedoucí osoba: Iva Crookston 
 
Počet žáků, dle věkových kategorií:  
 
3-6 let                                                   21 
6-11 let                                                 16  
Čeština pro cizince děti 6 – 12 let    8 
Čeština pro cizince dospělí              7 
 
Počet učitelů, asistentů, vzdělání: 
6 učitelů pro fungující třídy plus 6 dalších na zástupy 
Vzdělání 6 hlavních učitelů: VŠ 
 
Výuka (pravidelná), počet hodin za týden  
1x týdně, 3 x 60 minut v sobotu 
Čeština pro děti cizince a dospělé – totéž 
 
Nepravidelně/ Projekty 
Plánujeme výlety, besídky, tábory, soutěže, vydáváme e-časopis 
 
Financování 
Rodiče, sponzoři, Ministerstvo zahraničí ČR 
 
 

• MARYLAND, BALTIMORE 
 

      Název školy: Česká a Slovenská škola  při Sdružení Čechů a Slováků pro   
                     uchování národních odkazů 
 
Webové stránky: www.czslha.org  
 
Kontakt v USA:   Margaret Supik   -  usupik@verizon.net 

Markéta Traband - marketa.traband@gmail.com 
                             
Zastoupení a kontakt v ČR: Bc. Marie Platilová - marie.platilova@msmt.cz 
 
Počet žáků, dle věkových kategorií (registrovaní žáci na rok 2012/2013):  32 
18 měsíců - 3 roky    7 
3 – 6 let                      12 
6 - 15 let                     13 
 
Počet učitelů: 5 učitelů s VŠ vzděláním, 2 dobrovolníci 
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Výuka, pravidelná, školní rok 2011-2012: 1 x týdně 1,5 hod   
Výuka se řídila Vzdělávacím programem České školy bez hranic.  
Od září 2012 rozšiřujeme výuku českého jazyka a českých reálií na 4 x 60 min. týdně. 
 
Nepravidelně: 
oslavy tradičních svátků a výročí – Velikonoce, pálení čarodějnic, oslava Sv. 
Mikuláše, Vánoce (pečení vánočního cukroví,vánoční besídky a pěvecká vystoupení 
dětí, zpívání vánočních koled v kostele Sv. Václava (Wenceslaus) v Baltimore), 
aktivity pro celé rodiny – letní pikniky, sportovní olympiáda, výlety do muzeí, ZOO, 
možnost návštěvy výtvarného a pěveckého kroužku, školního divadélka, folkové – 
moravské písně a tance, taneční představení na Slovanských festivalech ve 
Washingtonu a v Baltimore, pravidelné promítání českých a slovenských filmů a 
pohádek, Noc s Andersenem, pravidelná účast na dětských letních táborech v České 
republice atd. 
 
Financování: 
Škola částečně sponzorovaná Sdružením Čechů a Slováků pro uchování národních 
odkazů v Baltimore. Ostatní výdaje spojené s výukou financují rodiče. Do budoucna 
předpokládáme finanční zajištění výuky také prostřednictvím grantů a projektů. 
 
 

• NEBRASKA, LINCOLN 

A) 

Název školy: Univerzita státu Nebraska v Lincolnu, USA; Oddělení moderních 
jazyků  

Webové stránky: http://www.unl.edu/modlang/, msaskova-pierce1@unl.edu 

Vedoucí osoba: Míla Šašková-Pierce  

Počet žáků, dle věkových kategorií:  

Ročník 1 (5 hodin týdně), počet studentů 10 – 20 

Ročník 2 (3 hodiny týdně) počet studentů 3 - 15 

Ročník 3 (3 hodiny týdně) počet studentů 3 - 6 

Ročník 4 (3 hodiny týdně) Nezávislé studium a projekty: počet studentů 2 – 3 

Počet učitelů: 2, vzdělání univerzitní 

Projekty: Czech Heritage Project – studium české komunity v Nebrasce 

B) 

Dětská škola 
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Název školy: Nebraska Czechs of Lincoln 

Kontakt, webové stránky: www.NebraskaCzechs.org 

Vedoucí osoba: Stefanie Vocasek 

Počet žáků: 20 dětí, 4 - 14 let 

Počet učitelů, asistentů, vzdělání: 2, střední škola, dva roky vyššího vzdělání 

Výuka (pravidelná), počet hodin za týden: dvě hodiny za týden 

Projekty: Národní tance, dětské hry 

Financování: rodiče, Český lincolnský klub 

• NEW YORK, NEW YORK (ASTORIA) 
 
Název školy: Česká a Slovenská škola při Bohemian Hall,  
 
Kontakt, webové stránky:  
www.czechslovakschool.com, czskschool@bohemianhall.com  
 
Vedoucí osoba: Blanka Sylvester 
 
Počet žáků, dle věkových kategorií :  
Česká škola - 57; Slovenská škola - 70;  
K - 1. třída : 24 českých žáků a 11 slovenských  žáků 
2. – 3. třída: 8 českých žáků a 21 slovenských  žáků  
4. - 5. třída: 6 českých žáků a 15 slovenských  žáků  
6 - 8. třída= 7 českých žáků a 10 slovenských  žáků 
Čeština jako cizí jazyk : 13 
Slovenština jako cizí jazyk : 13  
 
Počet učitelů, asistentů, vzdělání: 9 učitelů, všichni pedagogické vzdělání a praxe,  
učitel hudby, 3 instruktorky tance, asistentky dobrovolnice z řad rodičů 
 
Výuka (pravidelná), počet hodin za týden: 2 a půl hodiny týdně + 1 hodina tance, 
škola rozdělená na páteční a sobotní program z důvodu nedostatku místa. Pátky od 
5-8:30 vč. tance, soboty 10-1:30 vč. tance 
 
Nepravidelně/ Projekty: výlety a exkurze, čtenářský program, besedy, veřejná 
vystoupení, dětské večírky, akce k oslavám českých a slovenkých svátků a výročí, 
pěvecká soutěž, školní shromáždění (school assemblies), promítání filmů, školní 
fundraisingy, rodinné workshopy 
 
Financování: privátní organizace BCBSA a fundraising 
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• OREGON, PORTLAND 
 
Název školy: Česká škola Portland 
 
Kontakt, webové stránky: 
 

 http://www.facebook.com/CeskaSkolaPortland 
Tel: 503 287 6262, Fax: 503 287 1345 
Webové stránky jsou ve výrobě. 
 
Vedoucí osoby:  
Lida O’Donnell – Předsedkyně:  lida@hsi-security.com  
Kateřina Bohadlová – Místopředsedkyně: katerina.bohadlova@gmail.com  
Teresa O’Donnell – Tajemnice:  teresaodonnell@gmail.com  
 
Počet žáků, pravidelná výuka: 30 
Děti od 18 měsíců do 3 let: 6; 1 hodina/týdně 
Děti od 3 do 6 let: 9; 2 hodiny/týdně 
Děti od 6 do 12 let: 8; 2 hodiny/týdně 
Děti, nerodilí mluvčí (čeština jako cizí jazyk), 7 – 12 let: 7; 2 hodiny/týdně 
 
Škola zahájí svůj provoz v září 2012. 
 
Počet učitelů, asistentů: 5 + 2 
 
Financování: školné 
 
 

• PENSYLVÁNIE, PHILADELPHIA 
 
Název školy: Comenium Czech and Slovak School 
 
Kontakt, webové stránky:  

www.comenium.org,   “Comenium Czech and Slovak School” 
 
Vedoucí osoba: Lenka Kolar, kolarlenka@gmail.com, mobilní telefon: 908 247 6330 
 
Počet žáků: 20 

• 5 předskoláků (3 -5  let) 
• 7 mladších školáků (předškolka a  1.třída ) 
• 8 starších školáků  (2. až  4. třída) 

Počet učitelů, asistentů, vzdělání: 4, VŠ 

Financování: rodičovské poplatky, soukromí dárci, Česká a Slovenská republika, 
školní fundraisers 
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Nepravidelné projekty:  lekce o broucích a jiném hmyzu, výlety do přírody, výroba 
a pouštění draků, Mikulášská besídka s dětským divadelním představením, 
maškarní ples, chemické pokusy se suchým ledem, bruslení, výuka o světadílech, 
besídka k závěru roku 
 
 

• TEXAS, DALLAS 
 
Název školy: Czech School of Dallas 
 
Kontakt, webové stránky: czechschoolofdallas@yahoo.com, 
www.czechschoolofdallas.org  
 
Vedoucí osoba: Nina Marcussen 
 
Počet žáků, dle věkových kategorií:   
Škola zahajuje činnost v září 2012, celkem se zatím vážně zajímalo 10 rodin, s jedním 
až třemi dětmi v rodině. 
 
Počet učitelů, asistentů, vzdělání:  
Zatím jedna učitelka, příslib další vyučující - výtvarná výchova, možná spolupráce s 
paní učitelkou slovenštiny - zájem ve slovenské menšině je také veliký. 
 
Výuka (pravidelná), počet hodin za týden: 
6 hodin vyučování, po jedné vyučovací hodině : 
 miminka/2 leté děti s rodiči ;   
 děti od 3 do 5   
 K (Kindergarten – děti od 5 do 6 let) – 3. třída  
 4. třida a výše 
 Sbor 
 Dějepis 

 
Nepravidelně/ Projekty: Zpívej skřivánku, Mikulášská Besídka, Easter Workshop: 
Malujte vajíčka voskem, Výroční velikonoční kempování a další 
 
Financování : Fundraising v krajanských spolcích, školné  
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