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01.

Základní 
informace
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1. 1 Kontaktní údaje
Sídlo

Útulná 504/21

108 00 Praha 10

Telefon, e-mail, www, datová schránka

+420 777 231 481 |  info@mojeceskaskola.cz |  www.mojeceskaskola.cz | qgvmh75

Registrační údaje

Spolek Moje česká škola, z. s. je od 11. srpna 2020 zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze, spisová značka L73667.

IČ: 093 36 397 // DIČ: CZ093 36 397

Bankovní spojení

  504399/5500



4

1. 2 Organizační struktura

Místopředsedkyně

Mgr. Hana Valentová (CZ)            Anna Paap, M.A. (DE)

Předsedkyně
PhDr. Markéta Ševčíková (DK)
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1. 3 Kdo jsme

● Moje česká škola je spolek založený na jaře 2020 (oficiální registrace spolku proběhla 
dne 11. srpna 2020) --> provozujeme stejnojmennou internetovou stránku 
mojeceskaskola.cz,

● vytváříme portál pro rodiče a učitele dětí českých krajanů,

● zakladatelky: Markéta Ševčíková (DK), Anna Paap (DE) a Hana Valentová (ČR).

Naše motto:
Věříme, že nezáleží na tom, v jaké části světa žijeme, ale neměli bychom zapomenout, 
odkud pocházíme. Proto jsme založili spolek Moje česká škola a vytváříme portál pro 
rodiče a učitele dětí českých krajanů. Materiály, informace, rady a networking na jednom 
místě.
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1. 4 Proč to děláme?

Protože takový online hub krajanům     
už dlouhá léta chybí. 

Funguje mnoho skvělých projektů, 
ale dosud žádný neřeší problém 
roztříštěnosti vzdělávacích materiálů 
pro rodiče a učitele. 

Existují dobré podklady pro učení, 
ale málokdo o nich ví. 

To chceme změnit a přidat i vlastní 
nově vyvíjené materiály.
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1. 5 Komu je portál určený?

Jsme tu pro krajany, kteří žijí v zahraničí trvale,    
i pro ty, kteří jsou mimo Českou republiku 
krátkodobě, třeba z pracovních důvodů.

Jsme tu pro krajany, kteří žijí v lokalitách bez 
české komunity, i pro ty, kteří jsou součástí 
aktivní krajanské komunity a chtějí společně 
pomáhat.

Jsme tu pro rodiče, kteří chtějí své děti 
vzdělávat sami, i pro učitele, kteří hledají 
místo, kde budou mít na jednom místě 
kvalitní vzdělávací materiály.

Jsme tu pro učitele, rodiče a krajany po celém 
světě – ať žijete v Evropě, v asijském 
velkoměstě nebo v jihoamerických horách.
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02.

Naše 
dlouhodobé
vize a cíle
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2. 1 Naše vize

Informace pro všechny

Chceme postupně vytvořit internetový 
vzdělávací portál/platformu pro české 
děti, jejich rodiče a učitele žijící v zahraničí 
s cílem umožnit všem krajanům – dětem 
a jejich vzdělavatelům, kteří působí kratší 
nebo delší (až trvalou) dobu v zahraničí,    
a primárně NEMAJÍ možnost kontaktu      
s místní krajanskou komunitou či českou 
školou, aby neztratili kontakt se svým 
jazykem, kulturou a národní identitou. 

 

Řešení dvou hlavních problémů

Chceme pomoci řešit dva hlavní problémy, 
na jejichž existenci poukázal i náš průzkum, 
který jsme provedli v květnu 2020 mezi 
téměř 400 krajany žijícími v zahraničí:  

1. Historický požadavek krajanské komunity 
mít k dispozici centrální HUB pro sdílení 
materiálů a komunikaci. K tomu chceme 
učitele zároveň podpořit v možnostech 
dalšího odborného vzdělávání, 
vzájemných konzultacích, mentoringu a 
networkingu;

2. Roztříštěnost vzdělávacích materiálů a 
informačních zdrojů pro krajanské děti a 
rodiče – poskytnutím vzdělávacích 
materiálů a informačních zdrojů pro 
předškoláky i školáky chceme rodičům 
proces vzdělávání ulehčit. 
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2. 2 Dlouhodobé cíle 

• pracovat s kvalitními vzdělávacími 
materiály;

• získat a dále zprostředkovat relevantní 
informace ve vztahu k českému 
vzdělávacímu systému;

• setkat se v online prostředí s rodiči, 
kolegy učiteli, odborníky (např. 
logopedy, odborníky na český jazyk, 
pedagogiku apod.);

• zprostředkovat metodologickou 
podporu ve vztahu ke vzdělávání 
českých dětí v zahraničí;

• populárně-naučný blog na aktuální 
témata;

• strukturovat všechny relevantní zdroje a 
rozcestníky na jednom místě;

• pomoci vzniknout vlastním 
vzdělávacím materiálům vytvořených 
na míru;

• navázat spolupráci s českými 
nakladatelstvími a mediálními domy - 
zprostředkovat tak informace a 
materiály, které jsou pro krajany žijící 
mimo ČR jinak nedostupné;

• celkově podpořit networking napříč 
krajanským i odborným spektrem;

• iniciovat a podpořit relevantní výzkum.
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03.

Činnosti v 
roce 2020
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3. 1 Pravidelné schůzky core týmu
V roce 2020 jsme přešli od myšlenky k činu a sestavili core tým spolku ve složení Markéta 
Ševčíková, Hana Valentová a Anna Paap. V této sestavě jsme se pravidelně každý týden 
online scházeli, pilovali vizi, dlouhodobé cíle i praktické možnosti, jak naše představy 
zrealizovat.

3. 2 Spolupráce
V rámci přípravných aktivit pro spuštění projektu webu i plánování dalších souvisejících 
projektů jsme navázali spolupráci s řadou klíčových aktérů. 

S ohledem na krajanskou komunitu jsme byli v intenzivním kontaktu s krajanským 
odborem MZV ČR a zmocněncem pro krajanské záležitosti, panem Mgr. Jiřím Krátkým. 
Stejnou měrou jsme navázali intenzivní spolupráci s klíčovými krajanskými stakeholdery z 
USA, Kanady a Evropy. 

Pokud jde o zásadní technický a obsahový development webu, maximální podporu nám 
poskytlo Česko.digital, kde jsme s Mgr. Jiřím Sekerou prošly mentorským programem.

Navázali jsme spolupráci s paní Mgr. Kateřinou Šormovou, Ph.D. z FF UK, která věřila naší 
myšlence o čítankách pro zjednodušené čtení a tuto spojila se svými studenty .

Klíčovou spolupráci jsme v neposlední řadě provedli s webdesignérkou Lindou Heneš a 
grafičkou Eliškou Karešovou, která vdechla našemu projektu ten nejoriginálnější vizuální 
život.
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3. 3 Dotazníkové šetření: 05–07/2020

Dotazníkové šetření proběhlo ve dnech 6. 
května-6. července 2020. 

Na otázky odpovědělo celkem 400 krajanů 
z celého světa (40 zemí). 

Většina zúčastněných hodnotila naši 
iniciativu (tj. záměr vytvořit internetový 
vzdělávací portál pro české děti žijící v 
zahraničí) pozitivně, podpořili ji a 90 % z 
nich uvedlo, že by portál využilo. 

LINK na závěrečnou zprávu: 
https://1url.cz/@krajane

V dotazníku byly zjišťovány informace ze 
strany rodičů a učitelů na následující 
témata: 

• vznik portálu,

• požadavky na materiály pro předškolní 
a základní školní vzdělávání, 

• názory učitelů a jejich možnosti vlastní 
materiály sdílet, 

• možné finanční protiplnění ve vztahu k 
obsahu a službám zamýšleného 
portálu.  
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3. 4 Web
V roce 2020 jsme intenzivně pracovali na návrhu struktury a obsahu webu. V tomto směru 
jsme spolupracovali s odborníky z organizace Česko.Digital - Evou Pavlíkovou, Radkou 
Pokornou a Jiřím Sekerou. Ti všichni nám pomohli zorientovat se v náročném digitálním 
terénu a navedli nás na správnou cestu maximální uživatelské příjemnosti pro naše 
krajanské příjemce. 

S Lindou Heneš jsme začali pilovat webdesign, který šel ruku v ruce s grafikou, a tedy 
spoluprací s naší dvorní grafičkou Eliškou Karešovou.  

3. 5 Název, vizuální identita a grafika
Vymysleli jsme název spolku i webu - Moje česká škola. Navázali jsme spolupráci s 
grafičkou Eliškou Karešovou, z jejíž dílny vzešlo báječné logo a celá vizuální identita 
spojující českou kulturní tradici, vědu i vzdělávání. 



15

• Četba pro děti od 10 do 15 let, která by 
měla být dostatečně atraktivní 
příběhem, ne příliš dlouhá, s omezenou 
slovní zásobou a jednoduchou větnou 
stavbou, pro jazykovou úroveň podle 
referenčního rámce cca A2-B1. 

• Součástí knížky by měl být i výkladový 
slovníček a metodika.

• Autor si mohl vymyslet beletristický 
příběh dle vlastního uvážení, ale bylo 
možné se inspirovat i tématy z české 
mytologie, historie či místopisu.

• Vytváříme ve spolupráci s Mgr. 
Kateřinou Šormovou, Ph.D. z 
Ústavu českého jazyka a teorie 
komunikace FF UK a jejími 
studenty

• Idea: Vyvinout řadu zjednodušené 
četby pro děti, které vyrůstají v 
bilingvním prostředí a nemají tak 
rozvinutou slovní zásobu jako čeští 
dětští čtenáři. 

• Zadání studentům: zajímavé, ale 
jednoduše psané texty, které by 
zohlednily nižší jazykovou úroveň 
češtiny dětí žijících v zahraničí.

3. 6 Čítanky pro zjednodušené čtení
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04.

Finanční 
podpora 

2020
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4. 1 Finanční podpora v roce 2020 - dary
V roce 2020 jsme získali finanční podporu od společnosti T-Mobile - grantová výzva 
“Pomáháme 2020” ve výši 100 000,- Kč (realizace: 10/2020 - 09/2021). 

Finance nám byly vyplaceny ve dvou částkách:
- 80 000,- v říjnu 2020, 
- 20 000,- Kč v březnu 2021. 

4. 2 Zpráva o hospodaření
- Osobní náklady - mzdy: 0,- Kč - dobrovolnická báze
- Služby

- grafika: 15 000,- Kč 
- webdesign: 20 000,- Kč
- Active24: 1 132,56,- Kč

- Nájem: 0,- Kč
- Finanční náklady – poplatky: 0,- Kč
- Cestovné: 0,- Kč
- Repre, ubytování, pohoštění: 0,- Kč
- Spotřební materiál: 0,- Kč

Celkem: 36 132,56 Kč 
V Kodani, dne 31. 12. 2020


