Online burza nápadů pro české školy v USA a Kanadě 2020
Představitelé českých škol v Severní Americe se každým rokem setkávají na
konferenci, aby si vzájemně vyměnili zkušenosti, načerpali energii a získali nové
informace ohledně výuky češtiny u krajanů a toto setkání spoluorganizuje vždy jiná
česká škola na novém místě. Letošní, již deváté shromáždění českých škol, se mělo
uskutečnit ve městě Chapel Hill pod taktovkou Czech and Slovak School of North
Carolina, nicméně kvůli pandemii koronaviru muselo být zrušeno. Namísto tradiční
konference se ale během posledního květnového víkendu uskutečnila vůbec první online burza nápadů pro české školy v USA a Kanadě, pod vedením Yvey Zaels,
zakladatelky a prezidentky České školy v Calgary (Kanada) a Marty McCabe,
zakladatelky a ředitelky Czech and Slovak School of North Carolina (USA). Setkání
proběhlo prostřednictvím video-konferenční platformy Zoom a akce se těšila
obrovskému zájmu, neb se na ni zaregistrovalo celkem 140 účastníků. Z
toho bylo 76 zástupců 25 českých škol v USA a Kanadě, 27 zástupců českých škol v
Evropě, a 36 dalších zájemců o Burzu nápadů, jako například představitelů organizací
zabývajících se výukou češtiny jako druhého jazyka, představitelů nadnárodních
krajanských projektů, nebo instruktorů češtiny na amerických a českých univerzitách.
Burza byla rozdělena do 8 tematických 60minutových sekcí. Dvě sekce se skládaly
výhradně z příspěvků pozvaných hostů, a to představitelů Senátu ČR, MZV ČR,
Velyslanectví ČR v USA a Kanadě, konzulátů, MŠMT ČR, Univerzity Karlovy, Univerzity
Hradec Králové, a organizace META o.p.s. Na začátku setkání si účastníci Burzy
poslechli video-pozdrav od nového předsedy Senátu ČR Miloš Vystrčila, který
představitele českých škol ujistil o záměru Senátu ČR i nadále podporovat krajany a
zejména české školy. O plánovaných projektech zaměřených na krajany
promluvil zvláštního zmocněnec pro krajanské záležitosti Jiří Krátký následován
proslovy současného a předchozího předsedy Stálé komise pro krajany žijící v
zahraničí pana senátora Tomáše Czernina a Tomáše Grulicha. Následně vystoupili
diplomaté z Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC Šárka Ponroy Vamberová, Lukáš
Přibyl a Jan Woska a informovali o programech a projektech Velvyslanectví. Poprvé v
historii setkání škol v Severní Americe účastníky pozdravili také představitelé
Velvyslanectví České republiky v Ottawě, Kanadě, pan velvyslanec Bořek Lizec, a
paní Milena Levíčková, vedoucí konzulárního úseku. V úvodní sekci také zaznělo
pozvání na 10. Výroční konferenci českých škol na červem 2021 do Chicaga od
pana Jaroslava Kantůrka, generálního konzula České republiky v Chicagu, IL, a Kláry
Moldové, koordinátorky výroční konference českých škol v Severní Americe a
viceprezidentky České školy T. G. Masaryka v Chicagu.
Druhá sekce skládající se výhradně z příspěvků hostů se zaměřila na pedagogický
aspekt fungování škol a přinesla účastníkům prezentace ohledně novinek v legislativě
školství, zajímavých nových učebnicích a výukových materiálech, a nebo také možnosti
zajistit pro školu stážistu. V rámci této sekce vystoupili následující hosté: Eva Tučková
– referentka oddělení základního vzdělávání MŠMT ČR, Robert Dittmann a Ivana
Bozděchová z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty

Univerzity Karlovy, Daniela Vrabcová – proděkanka Pedagogické Fakulty Univerzity
Hradec Králové, Kristýna Titěrová a Pavlína Vališová z neziskové organizace META,
a Dana Hůlková Nývltová – ředitelka Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity
Karlovy.
Ostatní sekce byly koncipovány hlavně jako moderované diskuse mezi účastníky s tím,
že na začátku vystoupilo velmi krátce několik pozvaných hostů. Tématy těchto
diskusních sekcí bylo vedení škol, organizace akcí, předškolní výuka, školní výuka,
výuka dospělých a zejména distanční vyučování přes internet. Účastníci měli
možnost sdílet své zkušenosti s virtuální výukou, nápady na zajímavé akce a
fundraising a tipy na přínosné zdroje informací. Všechny diskusní sekce byly velmi
inspirativní a obohacující a účastníci hodnotili Burzu velmi pozitivně. Během
tematických sekcí Burzy vystoupili, a následně s účastníky diskutovali, tito
hosté: Miroslav Konvalina – ředitel Českého centra New York, Maria Procházková –
režisérka a autorka zábavně-vzdělávacích cyklů pro děti z ČT Déčko, Eva Mikulášková
– koordinátorka projektu Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum o.p.s., Lenka
Kanellia a Ivana Kaçmaz s časopisem Krajánek, Ester Stará – logopedka a autorka
dětských knih, logopedka Michaela Nesvadbová s projektem Logoběžíme online, propagátorka češtiny v zahraničí Anička Paap s projektem "Česky každý
den," Jana Kalinová Zmrzlíková – šéfredaktorka a vydavatelka časopisu AHOJ a Jitka
Sebek z České a slovenské školy Twin Cities s prezentací na téma Seal of Biliteracy.
Celou akci charakterizovala obrovská energie jak z řad hostů, tak z řad
účastníků. Účastníci se také shodli, že je potřebné vytvořit platformu pro průběžnou
komunikaci mezi školami v době mezi konferencemi. Dalším z námětů, který na Burze
zazněl, byl plán začít systematicky dokumentovat aktivity škol pravidelným sběrem dat
o počtu žáků, učitelů, typech a počtu akcí, způsobech financování, atd. Podnětných
nápadů padlo během Burzy nespočet. Dvoudenní maraton prezentací a diskusí byl
některým stále málo a proto se v neformálních diskusích pokračovalo ihned po
ukončení oficiální části Burzy jak v sobotu tak v neděli. Účast na Burze nápadů i
celková odezva od hostů a účastníků jednoznačně předčila očekávání a organizátory
pouze ujistila v úmyslu akci v budoucnu zopakovat.
Více informací o této Online burze nápadů, včetně video-záznamu z celého setkání,
bude brzy ke zhlédnutí na webu a Facebookových stránkách iniciativy Českých škol
v Severní Americe.
Web: https://www.czechschoolsamerica.org
Facebook: https://www.facebook.com/CzechSchoolsAmerica/

