
VIE

Trẻ em tại Séc có nhiều cơ hội chọn lựa các loại chương trình 
giáo dục ngoài giờ học và sở thích riêng. Từ khi còn rất nhỏ 
các em đã có thể tham gia các chương tình gọi là „kroužek“ 
với các định hướng khác nhau; như là thể thao, âm nhạc, mỹ 
thuật, ngoại ngữ v.v. Các lớp học ngoại khoá rất phong phú, 
nhất là ở các thành phố lớn và chúng liên tục được thay đổi 
để đáp ứng nhu cầu muốn sử dụng thời gian rảnh một cách 
mới mẻ và hiện đại. Trẻ em có thể tham gia các hoạt động 
ngoại khoá khi học mẫu giáo hoặc tiểu học, tiếp theo các em 
cũng có thể đến các tổ chức dành cho trẻ em và thanh thiếu 
niên, các tổ chức phi lợi nhuận (ví dụ www.rkulitka.cz) hoặc 
các câu lạc bộ hay khoá học mất phí. Nếu em nhỏ biểu lộ khả 
năng vượt trội, thì có thể đặc biệt tập trung vào sự chuẩn bị 
cho sự nghiệp chuyên nghiệp trong bộ môn đó. 

Các lớp học ngoại khoá của trường mẫu giáo
Các chương trình học ngoại khoá của trường mầm non thường 
được diễn ra vào buổi chiều và các em ở lại trong một toà nhà. 
Những người dạy thường chính là các giáo viên, hoặc đôi khi có 
thể là các chuyên viên từ ngoài trường. Chủ đề của các hoạt động 
này được lựa chọn tùy theo khả năng của cơ thể và trí tuệ của 
các em, nó có thể ví dụ là các bài thể dục cơ bản, ngoại ngữ 
(hoặc ngược lại tiếng Séc dành cho trẻ em nước ngoài), nhảy 
múa (thường có tên là „tanečky“), chơi các nhạc cụ đơn giản hoặc 

ca hát, một trong những môn mỹ thuật rất được yêu thích là làm 
gốm sứ. Các em nhỏ cũng có thể tham gia các lớp học ở ngoài 
trường mẫu giáo, phụ huynh rất hay chọn những hoạt động gần 
trường học hoặc gần nơi ở. Các chương trình học ngoại khoá 
dành cho trẻ em ở độ tuổi này thường có hình thức vui chơi, ở 
đây không gây áp lực về kết quả, quan trọng là các em vui vẻ 
và học cách tận dụng thời gian rảnh một cách tích cực. Một số 
lớp học ngoại khoá được miễn phí, một số phải mất phí, nhưng 
thường không phải là khoản tiền lớn. 

Khu giữ trẻ của nhà trường    
Ở Séc khu giữ trẻ, nơi các em học sinh cấp một được gặp các 
bạn và cùng nhau sinh hoạt, là một trong những cách truyển 
thống để tận dụng thời gian rảnh. Sau khi giờ học kết thúc các 
em học sinh ở lại trong tòa nhà của trường học và chuyển sang 
khu giữ trẻ. Ở đây các em gặp gỡ các bạn lớp khác cùng lứa tuổi. 
Mục đích của khu giữ trẻ trước hết là trông nom các em học sinh 
khi cha mẹ phải đi làm – trước khi giờ học bắt đầu (sớm nhất là 
từ 6 giờ) hoặc sau khi giờ học kết thúc (muộn nhất là tới 17 giờ). 
Trường học luôn cố gắng tạo ra chương trình ngoại khoá đa dạng 
nhất cho các em học sinh. Một số lớp học ngoại khoá được miễn 
phí, một số phải mất phí, nhưng thường không phải là khoản 
tiền lớn.  
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Trường tiểu học nghệ thuật    
Những trường tiểu học nghệ thuật (trước đây là trường nghệ 
thuật nhân dân) có truyền thống lâu năm tại Cộng hòa Séc. Trẻ 
em từ 5 tuổi đến tuổi trưởng thành có thể tham gia những loại 
trường này, nơi mà người ta giảng dạy cơ bản về các bộ môn 
nghệ thuật (như ca nhạc, mỹ thuật, nhảy múa hay văn học và 
đóng kịch). Ta có thể thấy các trường tiểu học nghệ thuật (viết tắt 
là ZUŠ hay zuška) ở hầu hết các thành phố, ở Praha có 36 trường 
kiểu này. Các em học sinh tới các trường này vào buổi chiều sau 
giờ học. 

Trại hè và các trại hè gần thành phố 
Vào thời gian nghỉ hè thì các em học sinh có thể tham gia trại hè, 
tức những chuyến đi đến thiên nhiên. Các em nhỏ đi một mình 
chứ không có bố mẹ tới nhiều nơi tại Cộng hòa Séc, các em ở 
trong nhà nhỏ hoặc lều, đôi khi cũng có thể ở trong toà nhà lớn. 
Các em được đảm bảo ăn uống. Dưới sự giám sát của các chuyên 
viên nhiều kinh nghiệm, các em nhỏ chơi thể thao, chơi trò chơi, 
đi dã ngoại, học các khả năng mới và làm quen với các bạn mới. 
Trại hè có thể có các chủ đề nhất định, có rất nhiều sự lựa chọn, 
các em có thể tham gia ví dụ trại hè với chủ đề khoa học, thể 
thao, hải tặc, ngoại ngữ, trại hè ở biển, trai hè với ngựa v.v. Một 
dạng của trại hè là trại hè gần thành phố, trong trường hợp này 
trẻ em chỉ ở đó từ sáng tới chiều rồi sau đó các em về nhà với bố 

mẹ. Ví dụ câu lạc bộ Rodinný klub ulitka (www.rkulitka.cz/tabory) 
ở Praha 3 có tổ chức những trại hè gần thành phố này.

Tôi không biết nên chọn chương trình học 
ngoại khoá nào, tôi không hiểu tiếng Séc 
và cần trợ giúp     
Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi, chúng tỗi sẽ giúp bạn lựa 
chọn, đăng kí con em của bạn ví dụ vào một hoạt động ngoại 
khoá nào đó. Đều miễn phí và cùng với phiên dịch viên. 
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Liên hệ
Centrum pro integraci cizinců | www.cicpraha.org
Meta, o.p.s. | www.meta-ops.cz
InBáze, z.s. | www.inbaze.cz
www.metropolevsech.eu 
www.rodinaprorodiny.cz


