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Czech School of California 
 Czech School of California nabízí studentům všech věkových kategorií a různé jazykové úrovně výuku 

českého jazyka, literatury, historie, zeměpisu a české kultury. 

Informace O Nás 

CSC je správována pod patronací organizace Czech school without borders s podporou konzulátu České republiky v Los 

Angeles, honorárním konzulem v San Francisku a privátními sponzory včetně Amerického Sokola a firmy Kerio. 

Czech School of California zahájila svou činnost v Palo Altu v září 2012.  Studenti všech 

věkových kategorií z oblasti Bay Area se shromáždili do školy, aby se seznámili s nabízenými 

osnovami obsahující výuku českého jazyka, literatury, historie, zeměpisu a v neposlední řadě 

českou kulturu.  Již v prvním semesteru počet přihlášených studentů přesáhl veškerá očekávání a 

škola se rychle stala největší českou školou mimo Českou republiku. Cílem školy je, aby sbor 

učitelů s českou akreditací zachovaval českou řeč a kulturu pro Čechy, Slováky, a Američany 

žijícími v Bay Area. 

Vzhledem k vysokému zájmu, Czech School of California plánuje rozšířit své třídy do San 

Franciska a do East Bay (Lafayette) počínaje jarním trimestrem (březen – květen) roku 2013. 

Od září pak bude následovat běžný semester. V současné době zajištujeme učebny a očekáváme, 

že otevřeme třídy pro dospělé i základní školní docházku formou sobotní ranní výuky na obou 

místech. 

 

CSC hledá učitele! 

Jste-li akreditovaný učitel či učitelka 

nebo máte-li jen zájem učit ve 

třídách v San Francisku nebo 

Lafayette, neváhejte a zašlete email 

ředitelce vzdělávání paní Žučkové 

na: 
zuckova@czechschoolofcalifornia.com 

Těšíme se na Vás. 

 

 

ROZŠÍŘENÍ O DVĚ NOVÉ LOKALITY – JARO 2013 
San Francisko a East Bay  

Navštivte naši website: www.czechschoolofcalifornia.com a sledujte nové informace na našem Facebooku.  

Máte-li zájem zúčastnit se informační 

schůzky a ukázkových lekcí před 

jarním zahájením, zaregistrujte se 

prosím na naších webových stránkách 

www.czechschoolofcalifornia.com 

Ukázkové hodiny se budou konat pouze     

v San Francisku, ale výuka od března 

bude jak v San Francisku tak v 

Lafayette.  

 

 

 Ukázkové hodiny -       

12. ledna 2013 

Rezervujte si své 

místo včas 

Nečekejte na ukázkové lekce                 

a zarezervujte si své místo v předstihu. 

Počet míst v každé tříde je omezen             

a místa budou zaplňována dle data 

doručení kompletní přihlášky. 

Přihlášky budou na našich stránkách     

k dispozici 1. ledna 2013.  

www.czechschoolofcalifornia.com 
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