
 
 
 
 Tisková zpráva č. 13  
 
Partneři projektu „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“ postupně probíhají cílem  
Závěrečný rok projektu „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“ byl ve znamení 
seminářů. V období od června loňského roku do května letošního roku se u každého z 
partnerů projektu uskutečnilo deset seminářů na témata, která vzešla ze závěrečné diskuze 
vzdělávacího kurzu nebo z vlastní potřeby jednotlivých partnerů projektu.  
Sportovní terminologií řečeno, proběhl pomyslnou cílovou páskou maratonu seminářů již v 
březnu Švihov, v dubnu následován Hartmanicemi a Běšinami. Semináře budou uzavřeny v 
květnu v Měčíně, Kasejovicích, Chanovicích a Kdyni. Pořadí, ve kterém jednotliví partneři 
projektu pomyslnou cílovou pásku dosáhli, není důležité. Mnohem větší význam, než 
vítězství, má vlastní účast v projektu.  
Celý projekt byl obrovskou šancí seznámit se s principy fungování venkovských komunitních 
škol, seznámit se se záludnostmi, ale i příležitostmi rovných příležitostí žen a mužů, 
vyzkoušet si v praxi seminářů princip komunitního projednávání. Komunitní projednávání je 
cestou k vzájemnému naslouchání radnic a občanů a cestou společného hledání řešení 
diskutovaných záměrů, představ a podnětů. Celkové hodnocení ještě celý projekt čeká. Bude 
to úkol pro závěrečnou konferenci, která se uskuteční v červnu letošního roku.  
Projekt ukázal, že v jednotlivých městech a obcích jsou aktivní lidé, kteří se zajímají o život 
kolem sebe a jsou připraveni se na něm aktivně podílet. Důkazem toho jsou velmi pestré a 
bohaté nabídky aktivit nově vzniklých venkovských komunitních škol u jednotlivých partnerů 
projektu. Komunitní školy dávají každému možnost si vyzkoušet některou z nabízených 
aktivit. Pozvánky na všechny pořádané akce jsou průběžně zveřejňovány na domovských 
stránkách všech partnerů projektu. V rámci projektu založené nové komunitní školy v 
Běšinech, Hartmanicích, Chanovicích, Kasejovicích, Kdyni a Měčíně si žijí vlastním životem. 
Někde se jim to daří velmi dobře, někde to jde pomaleji. Velkou pomocí a podporou jim jistě 
je vzájemný pravidelný kontakt, možnosti výměny informací a vzájemné  inspirace. I to bylo 
jedním z úkolů projektu – vzájemná spolupráce nově vzniklých komunitních škol.  
V měsíci květnu budou ukončeny práce na metodice, která je jedním z výstupů projektu. 
Metodika založení a činnosti venkovských komunitních škol bude představena v červnu na 
závěrečné konferenci projektu.  
V řádném termínu byla poskytovateli dotace koncem dubna předána v pořadí již šestá 
monitorovací zpráva. V současné době probíhá její administrativní kontrola.  
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