Milí zájemci o stáž v České škole v Manchesteru,
pakliže váháte, zda se na stáž přihlásit či ne, jednoznačně bych Vás chtěla podpořit v rozhodnutí vyjet do
světa a nabýt nové zkušenosti a dovednosti. Pokud si chcete vyzkoušet vést svou vlastní třídu, dělat si své
přípravy, listovat učebnicemi a zvažovat, které cvičení děti nadchne a zároveň jim bude prospěšné, pak
podejte přihlášku a následně jen sbalte kufry.
Česká škola Manchester in Stretford (blíže na http://www.czechschoolmanchester.org) je sdružením rodičů
českých a česko-anglických bilingvních dětí žijících v Manchesteru a širokém okolí, kteří se rozhodli
vybudovat pro své děti školu, v níž by se děti mohly učit mateřštinu, tradice a kulturu. Škola funguje jako
neziskové občanské sdružení a v nejbližší době by se ráda stala součástí Českých škol bez hranic.
Škola nabízí předškolní výuku (děti do 4-5 let), tzv. nultý ročník (děti ve věku 5-6 let, tj. věk, kdy děti
nastupují do britských škol), klasickou školní výuku (v letošním roce byla otevřená 1., 2., 3. a 4. třída)
a logopedickou péči. Škola je složena ze stálých vyučujících, dobrovolníků a stážistek. V letošním roce
2015/2016 má škola okolo 40 žáků. Školní výuka probíhá každou sobotu (jedná se o tři 45minutové
vyučovací lekce proložené 15minutovými přestávkami, tj. od 10:30 do 13:15). Nově jsou také vyučovány
1x týdně večerní lekce češtiny pro dospělé.
Oproti londýnské škole, kde stážista nastupuje do pozice asistenta pedagoga, budete s velkou
pravděpodobností zde hlavním učitelem. Počet dětí ve školních třídách se pohybuje mezi 2 až 6 žáky, proto je
ve třídě povětšinou pouze jeden pedagog. Na FF UK studuji učitelství češtiny pro SŠ, z toho důvodu jsem byla
zde ve škole přidělena k momentálně nejstarším dětem, což jsou čtvrťáčci. Plán a rozvržení výuky je z velké
části v mých vlastních rukou. Což Vám na jednu stranu dává velký prostor pro Vaši vlastní kreativitu
a realizaci, na druhou stranu však můžete postrádat vedení a zpětnou vazbu.
Ředitelka školy, Pavla Matásková, se o své stážisty velmi dobře stará a počínaje zářím 2015 pronajala pro své
stážisty dům, čímž odpadá mnohdy velmi strastiplný úkol, a to najít si v Manchesteru ubytování.
Manchester je situovaný téměř v srdci Anglie a je výborným výchozím bodem pro výlety do některého
z okolních národních parků (Peak District, Lake District, Snowdonie, Yorkshire Dales), nebo nedalekých
měst (Liverpool, York, Chester aj.). Vzhledem ke své velikosti a „pouhým“ 2 240 000 obyvatel se říká, že je
Manchester vlídnější a vřelejší než Londýn.
Zajímalo-li by Vás toho víc, ráda se Vám pokusím otázky zodpovědět na emailu kate.hupakova@gmail.com
Stáž zdar!
Srdečně
Kateřina Hupáková

