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Rok 2017 byl bohužel na Stonožce ovlivněn nedostatkem financí 
a také odchodem pravidelných dobrovolníků. Přesto se povedlo 
realizovat jak pravidelná setkávání předškolních dětí s rodiči, tak 
pravidelnou výuku češtiny a slovenštiny v Czech & Slovak 
School Bristol. Nezapomněli jsme společně oslavit významné 
svátky roku a pokračovat ve spolupráci s dalšími organizacemi. 
 

 

Pravidelné aktivity 
 

32x Malá Stonožka 
 – téměř pravidelné páteční setkávání předškolních dětí a 
rodičů v Meadow Vale Community Centre.  
Obvykle se schází 5 – 10 rodin. V současnosti kvůli přestavbě 
centra hledáme dočasně jiné místo. 
 
 

 



17x Czech & Slovak School Bristol  
– sobotní výuka pro děti od 3 let probíhající v prostorách 
Summerhill Academy.  
Školu v roce 2017 navštěvovalo celkem téměř 80 dětí. Výuku 
pravidelně zajišťuje 7 pedagogů a 4 asistenti, ale na provozu 
školy se během celého roku podílelo přes 20 dobrovolníků. 
Probíhá komunikace s českými a slovenskými univerzitami o 
možnostech stáže jejich studentů. První stážisti by mohli 
nastoupit již v únoru 2018.  
Pedagogičtí pracovníci školy se v roce 2017 zúčastnili několika 
školení v oblasti výuky českého a slovenského jazyka (viz 
níže).  
Kromě výuky dle vlastního Školního 
vzdělávacího programu vytvořeného 
na základě Rámcových vzdělávacích 
programů České republiky a 
Slovenské republiky, děti vystoupily na 
několika akcích Stonožky pro 
veřejnost.  
Dále se v rámci školy seznámily s 
českými a slovenskými velikonočními 
a vánočními tradicemi, měli jsme jarní, 
podzimní a vánoční výstavku plodin. 
Ve škole měli žáci také možnost 
vypůjčit si domů knihy z Česko – 
slovenské knihovny Stonožky.  
Českým žákům a rodičům byla 
nabídnuta možnost konzultace s 
českou logopedkou. Připomněli jsme si 
výročí narození Marie Terezie výstavou zapůjčenou 
z Národního pedagogického muzea J. A. Komenského „Do 
školy s Marií Terezií“ a také krátkým vystoupením na 
slavnostním ukončení školy. 
Znalosti jazyka a reálií si žáci také mohli rozšířit během 
nepravidelných aktivit pro rodiny. 



 



Nepravidelné aktivity pro rodiny 
 

Rok 2017 byl jako tradičně zahájen narozeninovým 
Karnevalem (4. 2.) tentokrát v prostorách Life Church Bristol 
 

Česko-slovenská knihovna + Čteme dětem 

Čteme dětem proběhlo tento rok pouze 2x v prvním pololetí. 
Inventář knihovny je momentálně uložen v Summerhill 
Academy, kde jsou knihy k dispozici žákům české a slovenské 
školy a po předchozí domluvě také ostatním členům Stonožky. 
 

Noc s Andersenem (31. 3. 2017) 
Poprvé jsme se připojili k akci českých knihoven, která probíhá 
po celém světě. Poprvé jsme do světa knih zavítali spolu se 
Čtyřlístkem. Akce se zúčastnilo 11 dětí a doufáme, že se 
podaří pro velký úspěch noc mezi knihami opět zopakovat. 

 
 



Vítání jara (18. 3. 2017) 
I přes nepřízeň počasí se našlo pár odvážlivců, kteří se přišli do 
Oldbury Court Estate rozloučit se zimou a přivítat jaro.  
 

 

Veselé Velikonoce (8. 4. 2017)  
Akce se zúčastnili hlavně děti ze školy, které ji zahájily svým 
vystoupením. Poté následovalo ochutnávání dobrot, jarně 
zaměřené soutěže a tradiční velikonoční tvoření. 
 

 

Čarodějnice (30. 4. 2017)  
Ani kroupy nás neodradili a nakonec jsme se sešli v hojném 
počtu v Conham River Park u grilu. 
 

Maluji, maluješ, malujeme + víkendový pobyt na chatě 
Podařilo se nám získat grant Emotional Wellbeing Fund na 
aktivity ke zvýšení emočního vzdělávání dětí, ze kterého jsme 
pořídili výtvarné potřeby, hudební nástroje a 3 sady 



tematického setu o Ferdovi, které jsou k dispozici všem členům 
Stonožky. 
V rámci trénování emocí při spolupráci jsme namalovali naši 
boudu na hračky v Meadow Vale Community Centre. Zvládání 
emocí jsme patřičně procvičili během víkendu na chatě 
v Breacon Beacons, kde jsme díky počasí zůstali “uvězněni” 
pod jednou střechou. 

 
 
 
 

 



Logopedie (15. 7. 2017) 
 – přednáška a možnost konzultací s českou logopedkou  
 

Slavnost ke konci školního roku (15. 7. 2017)  
Na letošní slavnost nás přišla navštívit sama Marie Terezie, 
které, a nejen jí, zahrály děti malé představení. Akce se díky 
sponzorům a všem návštěvníkům vydařila a vydělala Stonožce 
přes 200 liber.  
 

 
Do školy s Marií Terezií  
K výročí narození Marie Terezie jsme si od Národního 
pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského zapůjčili 
výstavu, kterou jste mohli shlédnout během školy či na 
Drakiádě. 
 

 



Na podzim nesměla chybět Drakiáda (15. 10.) opět 
v St. George Community Centre s představením pro děti, 
poznáváním podzimních plodů a výrobou a pouštěním draků.  

 
 

Jak straší česká a slovenská strašidla? Halloweenská party 
(27. 10. 2017) v Meadow Vale Communnity Centre 
 

Adventní čas na Stonožce nemůže být bez dílny pro dospělé 
Adventní věnce. Ženy si nejen vyrobí adventní věnce, ale i 
poklábosí česko-slovensky a nabijí se na celé náročné 
předvánoční období (25. 11. 2017). 

 
 



Mikuláš opět nezapomněl navštívit i Bristol. Akce pro více jak 
70 dětí v Dundry Village Hall měla velký úspěch a opět vydělala 
Stonožce i nějaké peníze. A to i díky práci mnoha dobrovolníků. 
Věřili byste, že bylo odpracováno během příprav a na akci 
dohromady 300 dobrovolnických hodin? 

 
 



Předvánoční Malá Stonožka  
Poslední akce Stonožky v roce 2017 tentokrát i pro starší děti 
s připomenutím českých a slovenských vánočních zvyků.  
 

  



Spolupráce s dalšími subjekty 
 

26. 4. 2017 se zástupkyně Stonožky setkaly se zástupci české 
ambasády v Londýně panem velvyslancem Liborem Sečkou a 
tajemníkem Ondřejem Hovádkem. Setkání na půdě 
University of Bristol byli přítomni také vyučující českého jazyka 
z Department of Russian Jana Nahodilová a Rajendra Chitnis. 
 

 

21. 5. 2017 proběhlo již třetí setkání českých škol v UK, na 
kterém bylo rozhodnuto o zřízení Asociace českých a 
slovenských škol v UK. Kromě zástupců českých škol se 
zúčastnili také zástupci českého velvyslanectví Jana 
Čechlovská a Ondřej Hovádek. 
 

Na konci května se 2 vyučující Czech & Slovak School 
zúčastnily v Birminghame víkendového Metodického školenie 
učiteľov slovenčiny v zahraničí vedeného lektorkami 
z Katedry primárnej a elementárnej pedagogiky Univerzity 
Mateja Bela z Banskej Bystrice za finanční podpory 
Ministerstva školstva SR a Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí. 
 

 

 



 
4. 8. 2017 se zástupkyně Stonožky zúčastnily 
IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČESKÝCH ŠKOL BEZ 
HRANIC A SPOLUPRACUJÍCÍCH INSTITUCÍ v Praze. 
 

Na přelomu srpna a září jsme také měli zástupkyni na 
dvoutýdenním Metodickém kurzu pro vyučující 
z krajanských komunit pořádaném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy a organizován Domem zahraničních 
služeb (DZS) v rámci podpory českého kulturního dědictví a 
Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy 
v Praze. 
  

  



Granty v roce 2017 
  

·       Emotional Wellbeing Fund (Community Access Support 
Service): £701.45 – výtvarné potřeby, knihy, hudební nástroje, 
pronájem prostor 

·       Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 
(Ministerstvo školství, mládeže a tělových ČR):  

- 7000 Kč – provoz školy a kulturní akce ve škole 
- financování nákladů pro účastníka Metodického kurzu pro 

vyučující z krajanských komunit 
Ministerstvo školstva SR a Úrad pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí - příspěvek na metodické školení pro pedagogy  
  

Fundraisingové kampaně 
 
Easyfundraising 
 
https://www.easyfundraising.org.uk/causes/stonozka/ 
 

£35.92 -17 podporovatelů 
 

Justgiving 
https://www.justgiving.com/crowdfunding/stonozka-stonozka 
 

 
 

https://www.easyfundraising.org.uk/causes/stonozka/
https://www.justgiving.com/crowdfunding/stonozka-stonozka


Poděkování 
 
Ani během roku 2017 by Stonožka nefungovala bez desítky 
pravidelných a několika desítek příležitostných 
dobrovolníků. Všem jsme děkovali v rámci týdne dobrovolníků 
na společném setkání. 
 

Pravidelně se na běhu Stonožky podílely: 
 

• Veronika Dvořáčková – ředitelka školy, nepostradatelná 
přední pravá noha Stonožky a srdce všeho 

 

• Kateřina Banwell – předsedkyně Stonožky a šéfka 
kuchyně na každé akci 
 

• Jana Chmelková (Pečinková) – tajemnice a fundraiser 
Stonožky, učitelka školy, koordinátor akcí, ...  
 

• Iva Boháčová de Sousa - pokladní, účetní a ta, se kterou 
se na akci setkáte obvykle jako první ;-) 

 

• Eva Danková - zástupkyně slovenské sekce školy, 
učitelka 
 

• Květa Dohnalová - zástupkyně české sekce školy, 
učitelka, správkyně webových a Fb stránek, technická 
podpora, koordinátorka aktivit na akcích, …    
 

• Zuzana Válová, Jana Chudá, Lenka Medveová, Monika 
Sirotová, Markéta Šímová, Zuzana Halamčáková, Petra 
Young, Katarina Maniaková, Valentýna Matysková, 
Zuzana Takor, Vendula Kulhavá, Hana Čagánková – 
učitelky a asistentky z Czech & Slovak Bristol v roce 2017 

 

• Lucia Husková - umělecká duše Stonožky 

  
A důležití jsou pro Stonožku také všichni její členové, kteří 
nejen využívali její služby, zúčastnili se pořádaných akcí, 
pravidelně navštěvovali školu a přispívali na její chod, a také 



Stonožku podpořili ročním členským poplatkem. Děkujeme za 
přízeň….       
  
 


