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Závěrečná zpráva o působení učitelky u krajanů 
 

 

Školní rok: 2020/2021 

Destinace: Spojené státy americké – Chicago (stát Illinois), Česká škola T. G. Masaryka  

Jméno, příjmení: Mgr. Klára Moldová, DiS. – viceprezidentka a učitelka 

 
Výuka češtiny 
 

Výuka češtiny pro děti i dospělé v České škole T. G. Masaryka (dále TGM) probíhá za 
normálních podmínek od poloviny září do začátku prosince a po zimních prázdninách pokračuje od 
začátku ledna do konce května. Kvůli epidemii koronaviru byl začátek školního roku o tři týdny 
posunut, nicméně se podařilo udržet školu otevřenou a za zpřísněných hygienických opatření 
vyučovat prezenčně až do konce. V sobotu, kdy do TGM dochází na vyučování děti v počtu 53 žáků 
rozdělených do pěti tříd, je kapacita školy maximálně naplněna. Ve školním roce 2021/2022 dojde 
k otevření nové první třídy.  

 
 Veškeré vzdělávací i kulturní aktivity, které nabízíme, jsou čistě zájmové. Měsíce červen–
srpen patří zpravidla akcím, na kterých spolupracujeme s českými spolky v širší oblasti Chicaga 
(vzdělávací programy, pikniky, pietní shromáždění, oslava dne matek), případně dílnám pro děti, 
které organizujme s hosty z ČR. Jednotlivá pololetí pravidelně ukončujeme besídkami. Děti 
předvádějí rodičům, co se během roku naučily, v prosinci nechybí návštěva Mikuláše, anděla 
a čerta. Dospělí studenti využívají této příležitosti k neformálnímu setkání s přáteli z komunity. Účast 
se zdaleka neváže jen na naše studenty.  
 
Děti: 
 
Vyučování bilingvních dětí probíhalo v sobotu dopoledne v pěti separátních třídách (180 minut, 10–
13 hodin). Třídy sdružují děti na podobné věkové i znalostní úrovni, letošní školní rok se povedlo po 
13 letech zrušit výuku formou malotřídek. V současné době výuku 53 žáků v 5 třídách zajišťuje 5 
učitelek. 
 

• učitelka Klára Moldová: 12 žáků (děti ve věku 11–14 let, učivo čtvrté třídy) 

• učitelka Irena Čajková: 9 žáků (děti ve věku 11–15 let, učivo páté třídy) 

• učitelka Erika Hofmann: 9 žáků (děti ve věku 10–12 let, učivo třetí třídy) 

• učitelka Jaroslava Trnková: 13 žáků (děti ve věku 8–10 let, učivo druhé a třetí 

třídy) 

• učitelka Michaela Kalafutová: 10 (děti ve věku 6–8 let, učivo druhé třídy) 

 
V letošním školním roce došlo poprvé v historii působení učitelky k úbytku žáků v sobotní škole kvůli 
pandemii koronaviru, která urychlila rozhodování pěti rodin odstěhovat se do České republiky. Ve 
školním roce 2021/2022 ale bude otevřena nová třída pro prvňáčky v počtu 16 žáků, tímto budou 
kompletně naplněny prostory celé školy, využívat budeme muset i společenskou místnost, která 
dosud sloužila čekajícím rodičům. 
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 V České škole San Diego vznikla poptávka po výuce dětí na dálku, ale nakonec se vyučování 
neuskutečnilo, tamější rodiče nedokázali najít jednotný vyhovující termín.   
 
 
Používané učebnice a učební materiály 
Irena Čajková:  

• Český jazyk 4 (+ pracovní sešity). Nová škola, Praha: 2020. 

• Světoví Češi 1. Mladá fronta, Praha: 2015. 

• Vlastivěda pro 5. ročník. Nová škola, Praha: 2014. 

• Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky. Albatros: Praha 2018. 

• Doplňkové materiály:  

• Poradím si s češtinou 4. Pierot, Praha: 2014. 

• Český jazyk v malíčku 4. Fragment, Praha: 2017. 

• Erika Hofmann: 

• Český jazyk pro 3. ročník, 2. díl (+ pracovní sešit). Studio 1+1, Brno: 2013. 

• Český jazyk v malíčku 4. Fragment, Praha: 2017. 

• Iva Nováková: Poznej s námi Česko. Portál, Praha: 2018. 

• Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky. Albatros: Praha 2018. 

• Michaela Kalafutová: 

• Český jazyk pro 2. ročník 1 (+ pracovní sešit). Studio 1+1, Brno: 2013. 

• Čítanka pro 2. ročník. Nová škola, Brno: 2002. 

• Čítanka 2. Prodos, Olomouc: 2004. 

• Prvouka 2. Duha, Praha: 2012. 

• Prvouka 2. (+ pracovní sešit). Nová škola, Brno: 2008. 

• Hravé pracovní listy. Taktik International, Praha: 2016. 

• Rozvíjíme logické myšlení. Portál, Praha: 2015. 

• Iva Nováková: Čtu a vím o čem. Portál, Praha: 2020. 

• Klára Moldová: 

• Český jazyk pro 4. ročník (+ pracovní sešit). Studio 1+1, Brno: 2015. 

• Český jazyk 4 (+ pracovní sešity). Nová škola, Praha: 2019. 

• Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky. Albatros: Praha 2018. 

• Petr Stančík: H20 a tajná vodní mise. Abramis – Petr Stančík, Horoměřice: 
2017. 

• Doplňkové materiály:  

• Český jazyk v malíčku pro 4. třídu. Fragment, Praha 2017. 

• umimeto.org 

• Jaroslava Trnková: 

• Český jazyk pro 2. ročník 2 (+ pracovní sešity). Studio 1+1, Brno: 2013. 

• Český jazyk pro 3. ročník 1 (+ pracovní sešity). Studio 1+1, Brno: 2013. 

• Odlišná výslovnost a pravopis párových souhlásek. Studio 1+1, Brno: 2016. 

• Ondřej Hník: Můj atlas Česka, Albatros, Praha: 2017. 

• Iva Nováková: Čtu a vím o čem, Portál: Praha 2020. 

• Petr Stančík: H20 a tajná vodní mise. Abramis – Petr Stančík, Horoměřice: 
2017. 
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Dospělí: 
 
Výuka češtiny jako cizího jazyka pro dospělé se odehrává během týdne ve večerních hodinách, 
kurzy trvají 90 minut. V TGM se scházejí tyto skupiny: začátečníci (10 studentů), pokročilí 
začátečníci (5 studentů), pokročilí (5 studentů). Specifickou skupinou je Jan Neruda Club pro 
seniory (7 studentů), většina účastníků ve věku 80–92 let sem dochází již skoro třicet let, zabýváme 
se převážně českou kulturou. Od roku 2017 jsme zavedli filmový klub, který je zdarma přístupný 
všem studentům školy. Pravidelně používáme učebnice New Czech Step by Step, Čeština expres, 
Čeština krok za krokem (Lída Holá), Desetiminutovky – Čeština pro cizince (kolektiv autorů) a Levou 
zadní (kolektiv), ale inspiraci čerpáme i online a v dalších dostupných příručkách a učebnicích. Kvůli 
epidemii koronaviru neprobíhala výuka kurzů češtiny prezenčně, ale zájemci byli vyučování online 
prostřednictvím programu Zoom. Jan Neruda Club výuku z technických důvodů přerušil, ale 
začátečníci se scházeli pravidelně. Pokročilým studentům byla nabídnuta možnost individuálních 
online konzultací, která byla bohatě využívána a dovolovala individuální tempo studia. K online 
výuce jsem používala program Reality Czech austinského autora Christiana Hilcheyho. Pokročilí 
studenti si dopisují se 17letým Richardem Volovským, který se obrátil na TGM se zájmem obohatit 
svoji angličtinu. Domluvili jsme se, že studenti TGM obdrží 2 dopisy, jeden v češtině, druhý v 
angličtině, a budou na oba reagovat, aby se přiučily obě strany. Komunikace funguje výborně a 
studenti si ji velice chválí. 
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Kulturní aktivity 
 
Kulturní program v TGM organizuji ve spolupráci s kolegyní Irenou Čajkovou. Zhruba dvakrát do 
měsíce pořádáme sérii přednášek s názvem ,,Kulturní čtvrtek“ věnovanou rozličným tématům 
českého filmu, vědy a umění. Stále častěji se nám daří zvát na program hosty z České republiky 
nebo lokální odborníky. Pokud to čas a podmínky dovolují, dělíme se o hosty a náklady na jejich 
pozvání s dalšími spolky či českými školami v USA. Kromě programů ve škole se snažíme aktivně 
se účastnit akcí jiných českých organizací: oslava Memorial Day na Českém národním hřbitově, 
uctění památky Lidic každoročně pořádané The Czechoslovak American Congress (CAC), české 
pikniky organizované Českou misií, Českým národním hřbitovem a CAC, vánoční bazar v Moravian 
Cultural Society, Joined Hands Project s The First Czechoslovak Garden Club a samozřejmě akce 
generálního konzulátu v Chicagu. Pro detailní rozpis aktivit TGM viz Chronologický rozpis projektů, 
přednášek a akcí. Domnívám se, že právě ochota školy podělit se o kulturní program a podpořit 
ostatní organizace vytváří cenné pozitivní podhoubí pro správný růst zájmu komunity o české 
aktivity v Chicagu – nehledě na to, který daný spolek za jejich organizací stojí. Ve školním roce 
2020/2021 jsme se soustředili hlavně na program pro děti, dospělým členům komunity jsme nabízeli 
aktivity převážně online. 
 
Czech Library Chicago – česká knihovna 
 
1. listopadu 2014 slavnostně přestřihla stuhu nové knihovny delegace ze Senátu ČR a zahájila tím 
její provoz. Byly spuštěny webové stránky (www.czechlibrarychicago.org) a elektronický výpůjční 
systém. K dnešnímu dni čítá sbírka 4 000 knih a 376 DVD. Knihy jsou rozděleny na literaturu pro 
děti a dospělé, v rámci těchto sekcí rozlišujeme ještě jednotlivé podsekce (naučná literatura, 
životopisy, beletrie, poezie, archiválie). Knihovna byla nejprve zřízena v jedné z učeben pro děti. 
Materiál na výrobu byl uhrazen částečně z peněžního daru MŠMT a částečně z financí TGM, práci 
zdarma provedl otec jednoho z našich žáků. Vzhledem k neustále se rozrůstající kolekci jsem v září 
2016 spustila fundraiser pro výstavbu nové knihovny z masivu v sousední třídě, která pojme 2 tisíce 
svazků. Projekt byl úspěšně dokončen v říjnu 2016 a dnes je tato knihovna domovem literatury pro 
dospělé.  

Díky webové stránce pravidelně dostáváme knižní dary od krajanů z mnoha států USA (ve 
většině případů jsou to pozůstalí, kteří si s dědictvím předků v této podobě nevědí rady). Počet darů 
během pandemie několikanásobně vzrostl. Pokud položky naše databáze již obsahuje, nabízíme je 
k rozebrání v rámci pikniků a akcí v TGM. Díky řediteli TGM Andrew Bultasovi byla z knižních 
přebytků založena mezinárodní sekce v knihovně domova pro seniory v Mayslake Village.  

Přísun nové literatury zejména pro dětské čtenáře podpořila v tomto roce kancelář zvláštního 
zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV, nové knihy byly nakoupeny také z peněžních darů 
MŠMT.  

 
Budova a zahrada 

 
Vzhledem k tomu, že v TGM zastávám pozici učitelky, ale také viceprezidentky, velká část mého 
pracovního úvazku patří údržbě a postupné rekonstrukci téměř sto let staré budovy školy 
a projektům na školní zahradě.  

Třípatrová škola prošla v září 2015 generálním úklidem (přebroušení a nalakování podlah a 
schodů, navoskování linolea ve třídách a vyčištění koberců), po mnoha letech zanedbávání se 
dostává péče i školní zahradě, kde děti každoročně sázejí byliny, zeleninu a vlastní květiny. Jsou 
zde umístěny také školní včelíny. Med prodáváme v rámci fundraiseru. Se zvyšujícím se počtem 
návštěv, které do školy přicházejí, vznikl nápad na zrealizování pokoje pro hosty. Místnost, která 
dříve sloužila jako sklad časopisů a knih pro místní knihovnu a také jako kancelář školy, se postupně 
proměnila v pokoj, který slouží nadále jako kancelář, ale s možností ubytovat zde návštěvu v počtu 
až 6 osob. V suterénu školy byl zřízen sprchový kout. Škola je vytápěna centrálně plynovým 
bojlerem, v říjnu 2016 bylo nainstalováno 7 čipů, které snímají teplotu do termostatu, teplota v 
jednotlivých místnostech je tak alespoň částečně regulována. Termostat ušetří 300 dolarů ročně.  

http://www.czechlibrarychicago.org/


 5 

Vzhledem k tomu, že někteří rodiče dojíždějí na víkendové hodiny zdaleka, proměnili jsme 
jednu z místností v suterénu v malý klub se společenskými hrami, wi-fi připojením, sedací 
soupravou s konferenčním stolkem a kobercem, aby i početnější rodiny s menšími dětmi, které 
dosud do naší školy nechodí, mohly ve škole trávit čas po dobu probíhajícího vyučování. Největší 
místnost školy si v lednu 2016 pronajalo The Czechoslovak Heritage Museum a má v ní umístěnou 
svoji expozici. Od letošního školního roku propůjčují prostory každou sobotu zpět TGM, probíhá zde 
výuka pro děti. Zbytek prostorů školy je plně využíván k aktivitám TGM. V červnu 2017 začala 
rozsáhlá rekonstrukce elektrického rozvodu, který byl starý 50 let. Byly vyměněny pojistky a 
nataženy nové dráty ke sloupu elektrického vedení. Kompletně zrekonstruována byla kuchyně ve 
školním bytě i rozvody vody a elektriky ve školní kuchyni. Tento projekt byl ukončen na podzim 
2017. V jedné ze tříd byly podél celé stěny nainstalovány dřevěné tabule s korkovou výplní, které 
slouží jako nástěnky.  

Škola pracuje také na usnadnění parkování. Uzavřela smlouvu s odtahovou firmou a označila 
parkovací místa příslušnými cedulemi. Parkovací situace se od té doby zlepšila a před školou stojí 
auta jen jejich návštěvníků. V srpnu 2019 jsme nechali obnovit parkovací pruhy. Školní budova i 
zahrada je využívána v plné výši, vnitřní i venkovní prostory oceňujeme hlavně při sobotním 
vyučování dětí. Město Cicero spravilo v srpnu 2018 ulici a chodníky před školou a namalovalo nové 
parkovací pruhy. 

V září 2018 proběhlo díky pomoci dobrovolníků mytí oken v celé školní budově. Profesionální 
firma přebrousila a znovu nalakovala podlahy a vyčistila všechny koberce. Vyměněny byly dvoje 
dveře. TGM zrušila zbytečně finančně nákladnou pevnou linku. Školní telefon teď funguje na mobilní 
platformě Google Voice a ušetří se díky tomu 50 dolarů měsíčně. Ve společenské místnosti se 
nachází nový klavír, který pro TGM zakoupila a darovala organizace Czechoslovak Heritage 
Museum v dubnu 2019. 

 Postupně provádíme rekonstrukci školních sociálních zařízení ve stylu první republiky, v létě 
2018 byly dokončeny první prostory – dámské záchody v 2. patře školy. V létě 2020 proběhla velká 
rekonstrukce suterénu – byly kompletně zbourány sociální zařízení. Škola byla v této fázi po velké 
bouřce vyplavena, a tak jsme rekonstrukci rozšířili i na podlahy v suterénu a celkovou renovaci 
společenské místnosti. Na opravy jsem získala od krajanů 40,000 dolarů (skoro 900 tisíc korun). 
Před zahájením školního roku 2020/2021 se ve škole sešly vyučující, které se podílely na 
generálním úklidu celé budovy. 

 
Propagace a prezentace TGM online 
 
Jako dobrovolník působí v TGM také můj manžel Vojtěch Molda. Díky jeho technickému zaměření 
se daří zlepšovat online profil školy i efektivitu jejího fungování. V současné době provozujeme tyto 
platformy: 
 

 Webové stránky: 

• http://www.czechschoolchicago.org/ – informace historii školy, výuce a zvláštních aktivitách 

• http://www.czechlibrarychicago.org/ – katalogizace nových knih, CD a DVD, správa 
výpůjčního systému 

• http://www.czechschoolsamerica.org/ – interaktivní mapa českých škol v Severní Americe, 
informace o pravidelném setkání učitelů češtiny ze Severní Ameriky a amerických 
konferencích na téma ,,heritage schools“ 

 
Facebookové stránky a skupiny: 

• škola TGM: https://www.facebook.com/pages/T-G-Masaryk-School/158878334146036 

• Czech Schools in North America: https://www.facebook.com/CzechSchoolsAmerica/  

• České školy v Severní Americe: https://www.facebook.com/groups/329298827225983/ 
 
 

 
 

http://www.czechschoolchicago.org/
http://www.czechlibrarychicago.org/
http://www.czechschoolsamerica.org/
https://www.facebook.com/pages/T-G-Masaryk-School/158878334146036
https://www.facebook.com/CzechSchoolsAmerica/
https://www.facebook.com/groups/329298827225983/
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Vyhledávače:  
TGM je registrována na stránkách Google My Business a Yelp, které pomáhají zájemcům zobrazit 
polohu školy na Googlu či v konkurenčních Apple mapách. 
 
Fundraising 
 
Na kulturní programy, výuku češtiny pro děti a dospělé, provoz školy i budovy a platy učitelů 
využíváme prostředky z finančních darů MŠMT a MZV. Pouze část provozu pokryjí peníze, které na 
začátku roku přispějí žáci a studenti ve formě školného. 

Jelikož je provoz budovy nákladný a příjmy od studentů minimální, jsem nucena k bohaté 
fundraisingové aktivitě. Část příjmů pochází od soukromých dárců, část od organizací, které si 
budovu pronajímají. Letos ji třikrát týdně pro svá setkávání využíval spolek Alcohólicos anonymos, 
české lóže (CSA Lodge Hus/Harrison/Garfield, CSA Lodge Century of Progress/Bílá Hora) 
a příležitostně obyvatelé Cicera pořádající oslavy narozenin a uvítání nového člena do rodiny.  

Škola funguje jako nezisková organizace a je zaregistrována ve speciálních programech 
firem Office Depot, PayPal, Google, či Amazon. Kdokoliv pak při nákupu zmíní identifikační číslo 
školy, pomáhá k získávání drobných příspěvků, které jsou měsíčně převáděny na školní účet. 

Největší fundraiser v historii školy proběhl v červenci a srpnu 2019. Pod hlavičkou akce Rain 
Drops Keep Falling on Our Head jsme vybrali 40,000 dolarů k okamžité kompletní rekonstrukci 
školní střechy. Následovala útrata 19,000 dolarů za parní kotel, který vytápí celou budovu, a útrata 
za pokácení ztrouchnivělého stromu na školní zahradě. Na vše se škole podařilo peníze shromáždit.  
 Po rozsáhlých opravách školní střechy a parního kotle bylo v létě 2020 cílem kompletně 
zrekonstruovat dvě sociální zařízení v přízemí a opravit nevzhledný strop ve společenské místnosti. 
Když se v květnu prohnaly městem záplavy, vytopila voda celé přízemí školy, a tak školní rada 
rozhodla rekonstrukci rozšířit a společně se sociálními zařízeními kompletně předělat i 
společenskou místnost a podlahové krytiny na schodištích a chodbách v prvním patře školy. 
Fundraisingový projekt nesl název Flushing. Společenskou místnost čekalo nejprve rozsáhlé 
bourání – byly odstraněny dvě staré vrstvy podlahy a tři vrstvy stropu, výška prostorů je díky tomu 
o 22 cm větší. Přebroušeny byly dřevěné stěny a lavice. Sociální zařízení byla kompletně 
zdemolována a znovu postavena. Navzdory pochybnostem se projekt ve výši 40,000 dolarů (855 
tisíc korun) podařilo opět stoprocentně uhradit z finančních darů české komunity. 
 Se zvyšujícím se počtem studentů rostou i výlohy školy. Kromě fondu na opravu školní 
budovy jsem se zaměřila na tzv. operativní fond. Hledáme sponzory, kteří by byli ochotni věnovat 
TGM pravidelně každý rok stejný obnos, se kterým můžeme volně nakládat dle aktuálních potřeb. 
Již se podařilo získat tři štědré krajany, kterými jsou Kenneth Zasadil, Kenneth Dvorsky a Wayne 
Wolf. 
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Rozpis zvláštních akcí a projektů 
 
Dušičky 
26. září 2019 
V roce 2020 jsme ztratili osobnosti důležité pro českou komunitu v zahraničí. Úmrtí v rodině 
zaznamenali bohužel i někteří naši žáci, a tak jsme výuku 31. října věnovali tematice dušiček. 
Probírali jsme koncept smrti, jak ho vnímá česká dušičková tradice v porovnání s americkým 
Halloweenem a hispánským Día de los muertos – děti znají film Coco, případně tradici Día de los 
muertos doma také provozují, jelikož mají příbuzné z Mexika. Výsledkem vyučování byl oltář, který 
tvořily fotografie rodinných příslušníků, Jaroslava Kubery, Tomáše Grulicha, Ivana Passera a 
předměty, které pány charakterizovaly. 
 

 
 
Noc s Andersenem 
10. října 2020 
TGM ve spolupráci z Czechoslovak Heritage Museum a Generálním konzulátem České republiky 
v Chicagu 
U příležitosti Noci s Andersenem měla v březnu 2020 do České školy T. G. Masaryka zavítat 
výtvarnice, režisérka a ilustrátorka Galina Miklínová společně se spisovatelem Petrem Stančíkem. 
Jelikož se pár týdnů před realizací projektu zavřela letiště kvůli šířící se pandemii koronaviru, byla 
pomyslná křídla přistřižena i plánované návštěvě. Náhradní říjnový termín Noci s Andersenem si 
však již škola ujít nenechala a uspořádala alespoň virtuální setkání s paní Miklínovou.  
 Čtyři třídy České školy T. G. Masaryka četly v rámci vyučování dětský román H20, který 
Galina Miklínová ilustrovala. Někteří žáci se s ní setkali už v roce 2018, když v Chicagu prezentovala 
film Lichožrouti, a tak o všetečné dotazy dětského publika nebyla nouze. Ilustrátorka na kameru 
představila i svůj domácí ateliér a přiblížila projekty, na kterých v současné době pracuje.  



 8 

 Knihy H20 byly žákům Masarykovy školy zakoupeny díky podpoře Generálního konzulátu 
České republiky v Chicagu. Z finančního daru konzulátu byla hrazena také beseda s paní 
Miklínovou. 
 

 
 

Ekologie do tříd 
říjen–prosinec 2020 
První pololetí jsme s dětmi věnovali ekologii a péči o životní prostředí. Na školní zahradě byl zřízen 
kompostér a dvě třídy zavedly třízení odpadů včetně kompostování zbytků od svačin. Čtvrtá třída 
vybírá papírová plata od vajíček, které věnujeme farmářům. S dětmi jsme sledovali youtuberský 
kanál Sestry v akci za záchranu života – počin sester Anny a Elišky Vívarových, a diskuzí reagovali 
na jejich doporučení. Některé děti se inspirovaly a přinesly snahu zvýšit ekologický dopad i domů. 
 
Komenský do tříd 
leden 2021 
V rámci národních oslav Jana Amose Komenského se moje třída zúčastnila projektu Komenský do 
tříd (comenius350.cz) zřízeného Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. 
Žák Jerry Mech zaslal příspěvek do výtvarné soutěže a byl oceněn čestným uznáním.  
 

 
 
Prostřeno 
leden–květen 2021 
Inspirovány návštěvou gastronauta Pavla Maurera a televizním pořadem Prostřeno, si děti 
vymyslely vlastní kulinářskou soutěž. Každou sobotu navařil určený student buď jídlo, které je v jeho 
rodině oblíbené, nebo jídlo, které se vždy chtěl naučit, a spolužáci hodnotili, jak je zaujal pokrm, 
estetika stolování a v nejstarší třídě i doprovodný zábavný program pro hodující. Na konci školního 
roku se konalo vyhlášení vítězů. Nejlepší mladí kuchaři obdrželi věcné ceny přímo od Pavla Maurera 
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a od školy TGM. Na kuchařskou soutěž se přišli podívat (a ochutnat) i zástupci Generálního 
konzulátu České republiky. 
 

 
 
Peprná Praha 
jaro 2021  
Dvě třídy dětí absolvovaly na jaře 2021 cyklus virtuálních procházek Prahou. Matkou měst prováděl 
Libor Peprný, který je autorem projektu Peprná Praha – Praha pro děti s rodinami. Témata 
přednášek vymýšlel pan Peprný, případně je tvarovala přání dětí. Na závěr každé online lekce 
musely děti vypracovat test. Někdy přispěly malým referátem i žáci a na oplátku poučily pana 
Peprného o historii českého Chicaga. V srpnu se děti, které se zrovna nacházely v Praze, měly 
možnost setkat s průvodcem Liborem Peprným naživo a dokázat mu, že platí, co uvedli krajané z 
Chicaga na základním kamenu pro Národní divadlo – Co krev spojí, moře nerozdvojí.  
 

 
 
Zahájení oslav stého výročí TGM 
 
Zasazení školní lípy 
1. května 2021 
Generální konzulát České republiky v Chicagu, Czechoslovak Garden Club, Bohemian Narional 
Cemetery, reprezentanti the Town of Cicero 
Zasazením lípy srdčité na školním pozemku odstartovaly oslavy stého výročí TGM. Strom věnoval 
škole Český národní hřbitov a Československý klub zahrádkářů. Bývalí žáci školy připravili půdu, 
současní žáci zazpívali českou hymnu a zarecitovali básně na téma lípy. U slavnostního sázení se 
sešli zástupci generálního konzulátu a města Cicera. 
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Spolupráce na území Spojených států 
 
University of Chicago 
 
V akademickém roce 2020/2021 převzala výuku češtiny na University of Chicago kolegyně z TGM 
Irena Čajková. Díky tomu byla oživena činnost Masarykova Clubu zřizovaného univerzitou, který 
finančně podporuje akce zaměřené na odbornou i laickou veřejnost (Petr Sís o knize Nicky & Vera, 
Kateřina Tučková o knize Vyhrnání Gerty Schnirch). Díky programům Masarykova klubu má 
možnost i TGM navázat kontakty s osobnostmi přednášejícími (zatím jen online) komunitě, případně 
využít spolupráce. Přednášky v rámci Masarykova klubu podporuje i Generální konzulát České 
republiky v Chicagu.  
 
Chicago International Puppet Festival 
 
Největší mezinárodní loutkový festival plánoval pro tuto sezónu vystoupení českých loutkových 
souborů. Akce se nepodařilo zorganizovat kvůli pandemii, nicméně letošní rok jsem měla na 
festivalu funkci předsedy fundraisingových představení s názem Living Room Tours a mohla si 
vyzkoušet zase jiný druh projektové manažerské práce. 
 
Spolupráce s institucemi v České republice 
 
Dům zahraniční spolupráce 
 
Díky štědré podpoře a darům Domu zahraniční spolupráce mohli naši žáci používat následující 
učebnice. Díky DZS má každé dítě k dispozici svůj výtisk nejen učebnice a pracovního sešitu.  

• Český jazyk pro 3. ročník, 2. díl (učebnice + pracovní sešit). Studio 1+1, Brno: 2013 

• Český jazyk v malíčku pro 3. třídu. Fragment, Praha: 2017. 

• Procvičování pravopisu pro 4. ročník ZŠ. Taktik, Praha: 2015. 

• Český jazyk 4 (učebnice + pracovní sešit). Nová škola, Praha: 2020. 

• Český jazyk 5 (učebnice + pracovní sešit). Nová škola, Praha: 2020. 

DZS dále umožňuje škole zakoupení a využívání technických pomůcek (laptop, projektor). 
 
Psalo se o TGM 2020/2021 
 

• Bozděchová, I.: Česká Amerika známá a neznámá. In: Bakardžieva, G. – Markus, G. – Lah, 
K. (eds.): Slovanské a slavistické reflexe. Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany 
Gladkové. Pavel Mervart 2021, s.161–167.   
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• Čajková, I.: Nikam se necpu, užívám si všechno a mám štěstí, říká Češka z Chicaga. 
Začínala načerno v české hospodě, teď učí na prestižní univerzitě. EDUin, 22. srpna 2020. 
https://www.eduzin.cz/cech-v-zahranici/nikam-se-necpu-uzivam-si-vsechno-a-mam-stesti-
rika-ceska-z-chicaga-zacinala-nacerno-v-ceske-hospode-ted-uci-na-prestizni-
univerzite/?fbclid=IwAR1bep1GcMrp6tgDLI09jtCqFYT1pv_bTnzmex6WJwi4-
hj6sKWjiWkNxno 

• Čajková, I.: Nejdřív jsem se té práce chtěla zbavit, ale teď je to to nejhezčí v mém životě, 
říká učitelka z krajanské školy v Chicagu. Sblížila místní českou komunitu. EDUin, 7. září 
2020. https://www.eduzin.cz/vzdelavani-v-zahranici/nejdriv-jsem-se-te-prace-chtela-zbavit-
ale-ted-je-to-to-nejhezci-v-mem-zivote-rika-ucitelka-z-krajanske-skoly-v-chicagu-sblizila-
mistni-ceskou-komunitu-napric-
generacemi/?fbclid=IwAR2J9KFkkTkWtIIEVzGwdtf2D0R8YP9TzoVODOe07lmWfVDY7HU
bksq3aUA 

• Generální konzulát ČR v Chicagu o udělení medaile Za zásluhy o diplomacii 2021. 
https://www.mzv.cz/chicago/cz/krajane_skolstvi/ceska_skola_tgm_v_ciceru_si_pripomina.ht
ml 

• Eva Mikulášková: Příběhy našich sousedů ve světě. Krajiny češtiny 12. DZS: Praha 2020, 
s. 36–37. https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-
08/Krajiny%20%C4%8De%C5%A1tiny%202020.pdf 

• Klára Moldová: Kamera, chlebíčky, jedem! Krajiny češtiny 12. DZS: Praha 2020, s. 38. 
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-
08/Krajiny%20%C4%8De%C5%A1tiny%202020.pdf 

• Petr Weikert: Srdečný pozdrav z Cermak Road. Hrot č. 16, srpen 2020, s. 36–38. 
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/srdecny-pozdrav-z-cermak-road 

U příležitosti 100. výročí založení České školy T. G. Masaryka v Ciceru na předměstí 
Chicaga udělil ministr zahraničních věcí této významné krajanské instituci medaili „Za 

zásluhy o diplomacii 2021“. 

•Klára%20Moldová:%20Kamera,%20chlebíčky,%20jedem!%20Krajiny%20češtiny%2012.%20DZS:%20Praha%202020,%20s.%2038.%20https:/www.dzs.cz/sites/default/files/2020-08/Krajiny%20%C4%8De%C5%A1tiny%202020.pdf
•Klára%20Moldová:%20Kamera,%20chlebíčky,%20jedem!%20Krajiny%20češtiny%2012.%20DZS:%20Praha%202020,%20s.%2038.%20https:/www.dzs.cz/sites/default/files/2020-08/Krajiny%20%C4%8De%C5%A1tiny%202020.pdf

