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V Paříži 30. září 2021  

Vážení studenti, jsme Česká škola bez hranic Paříž, tudíž první ČŠBH vůbec, a rádi bychom 
Vás přivítali do našeho kolektivu na stáž v rámci programu Erasmus plus.  

Výuka v naší škole je organizována na několika úrovních a v několika formách. Jako první je 
třeba zmínit náš program pro nejmenší, tedy jesličky a mateřskou školu, který probíhá ve středu 
a je určen všem, bez požadované minimální úrovně̌ češtiny. Naši žáci vyrůstají ve vícejazyčném 
prostředí, cesta k dobrému ovládnutí alespoň̌ dvou jazyků je dlouhá a složitá. Naše instituce tak 
znamená pro rodiče a prarodiče velkou pomoc; ve škole i ve školce mluvíme výhradně̌ česky, 
děti se navíc dostanou do kontaktu s vrstevníky, se kterými komunikují během hry, tedy velmi 
uvolněně. Součástí výuky jsou i historické a kulturní reálie, které se snažíme předávat 
zábavným a hravým způsobem. Děti si tak postupně̌ a přirozeně̌ budují slovní zásobu v češtině̌ 
a utváří si vztah k českému prostředí obecně̌. Navíc pro ně čeština získává další rozměr, 
nejenom ten „domácí“, s jedním rodičem nebo prarodičem, ale i společenský, ve vztahu k 
prostředí české školy a k novým kamarádům.  

Na předškolní výchovu, která je stavebním kamenem dalšího jazykového vývoje dítěte, 
navazuje pak výuka českého jazyka a reálií na prvním a druhém stupni ZŠ. ČŠBH Paříž učí v 
rozsahu Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR, má s ministerstvem školství 
podepsanou smlouvu a její výuka je tak uznána i v České republice. Ti, jejichž úroveň̌ češtiny 
pro tento způsob výuky nedostačuje, mohou docházet do kurzů češtiny jako druhého jazyka.  

Věříme, že čas strávený v naší škole Vám přinese cennou pracovní zkušenost v neobvyklém 
prostředí a přivede Vás k poznatkům, které se teoreticky získávají jen těžko.  

Rádi Vás přivítáme v našem kolektivu a krásných školních prostorách a nabídneme zkušenost, 
za kterou se do Paříže, města světel, jet vyplatí.  

S pozdravem,�Kolektiv České školy bez hranic Paříž  

Kontakt: pariz@csbh.cz 
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