
 
 

 
Tisková zpráva č. 10 
 
 
Venkovské komunitní školy projektu „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“ začnou žít 
vlastním životem 
 
V souladu s harmonogramem projektu byly ke konci měsíce dubna u všech partnerů projektu 
založeny venkovské komunitní školy. V Běšinech, Hartmanicích, Kasejovicích, Kdyni a 
Měčíně fungují jako občanská sdružení, v Chanovicích jako součást ZŠ a MŠ Chanovice.  
Sluší se na tomto místě poděkovat všem partnerům projektu za zodpovědný přístup 
k zakládání komunitních škol a popřát jim, aby jejich komunitní školy splnily jejich očekávání 
a plnily roli, která se od nich očekává. 
 Venkovské komunitní školy se stanou centry nově vytvořených místních partnerství, a 
budou realizovat především vzdělávací aktivity s přihlédnutím k rovným příležitostem žen a 
mužů. Aktivity venkovských komunitních škol se také zaměří na slaďování pracovního a 
rodinného života na místní a regionální úrovni. Cílem spolupracující sítě venkovských 
komunitních škol v Pošumaví je větší zapojení občanů, firem a spolků do komunitního 
projednávání a realizace projektů. Komunitní školy nabídnou občanům volnočasové a 
vzdělávací aktivity a budou využívat zejména potenciál místních obyvatel. Informace o 
aktivitách jednotlivých komunitních škol poskytnou komunitní koordinátoři všech partnerů 
projektu, určitě osloví a uspokojí velký okruh zájemců z řad obyvatel jednotlivých měst a 
obcí. Do práce komunitní školy se může každý zapojit jako člen občanského sdružení, 
přednášející – lektor, účastník – posluchač. Je na každém, jakou aktivní roli si zvolí a vybere. 
Komunitní koordinátoři jsou Vašimi místními partnery. Spojte se s nimi a informujte se o 
všem, co Vás o komunitních školách zajímá. 
 
Měsíc květen bude zejména ve znamení příprav seminářů. V závěru vzdělávacího kurzu 
všichni účastníci kurzu, ale i pozvaní hosté, společně diskutovali a formulovali otázky, 
problémy, okruhy, které by se u jednotlivých partnerů projektu měly dále komunitním 
způsobem projednat a v budoucnosti i realizovat. Konečný seznam deseti témat, která budou 
komunitním způsobem projednána na seminářích v období od června letošního roku do 
května příštího roku, projednaly nebo ještě projednají partneři projektu na zasedáních rad 
nebo zastupitelstev měst a obcí. Města a obce mají v rámci projektu jedinečnou možnost 
přistoupit k řešení nastolených témat se zapojením co nejširší veřejnosti. Každý, kdo se 
seminářů zúčastní, získá jedinečnou možnost se veřejně vyjádřit k danému tématu, 
diskutovat o vznesených podnětech, připomínkách a návrzích. Ke každému názoru se bude 
při hledání konečného způsobu řešení daného tématu přihlížet. Informace o seminářích, 
program a jednotlivá témata budou zveřejněna na domovských stránkách všech partnerů 
projektu, na vývěskách a v informačních zpravodajích. Vše o seminářích vědí komunitní 
koordinátoři. Každý, kdo se zajímá o dění ve svém městě nebo obci, by měl tuto nabídku 
aktivně se podílet na formulování řešení, využít. Sledujte informace o seminářích a přijďte 
říct svůj názor. 
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