
 

 
 

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na 

prosazování rovných příležitostí žen a mužů“ 
 

 
ZÁPIS Z 9. SEMINÁŘE 

 
Dne 26. 3. 2013 v Kasejovicích 

 
Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili matky s dětmi, zástupci 
produktivního věku, ženy 50+, zástupci místní samosprávy, zástupci NNO, lektor. 
 
Téma: Škola a veřejnost 
 
Cíl semináře:  
     Zhodnotit možnosti dalšího využití prostor ZŠ Kasejovice pro konání kurzů a různých 
volnočasových aktivit pro veřejnost. Vytipování lektorů pro tyto volnočasové aktivity. 
Případně podpora spolupráce mezi ZŠ, MŠ, spolky a veřejností. 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Seznámení s tématem a diskuze 
3. Závěr a shrnutí 

 
Ad 1 
     Komunitní koordinátorka Kasejovic Lenka Černá přivítala přítomné, manažerku projektu 
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“ Ing. Miroslavu Vackovou, 
zástupce MŠ a ZŠ Ivanu Ledvinovou a Mgr. Jaroslava Viktoru a lektorku tohoto semináře 
Mgr. Jaroslavu Suchou. 
 
Ad 2 
     Lektorka semináře, Mgr. Jaroslava Suchá, v připravené prezentaci seznámila přítomné 
s aktivitami místní ZŠ a MŠ. Tyto informace ještě přímo na místě doplnili zástupci 
jmenovaných institucí. Poté se rozběhla diskuze, kterou lze rozdělit do tří částí: 
 
I.   Aktivity MŠ a ZŠ  
II.  Co zlepšit? 
III. Veřejnost a škola 
 
I. Aktivity MŠ A ZŠ 
 
MŠ Kasejovice  pro veřejnost připravuje: 
Vánoční/velikonoční tvořeníčko 
Pletení z papíru 
Návštěvy DPS 
Den otevřených dveří (koná se ve stejný den jako zápis do MŠ) 
Vítání občánků 
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Všechny akce pořádané MŠ jsou přístupné veřejnosti, ale zájem ze strany kasejovických 
občanů mizivý, zájem projevují spíše „přespolní“. 
 
ZŠ Kasejovice 
Vánoční výstava – přístupná veřejnosti 
Velikonoční výstava – v tuto chvíli pouze pro žáky ZŠ 
Den otevřených dveří 
 
Kroužky a jiné volnočasové aktivity pouze pro děti. Ale ZŠ Kasejovice nabízí možnost 
využití prostor a vybavení i veřejnosti. ZŠ Kasejovice je ochotná spolupracovat s místními 
spolky a NNO.  
 
II. Co zlepšit? 
 
MŠ Kasejovice 
Propagaci akcí – zdůraznit informaci, že akce jsou přístupné i veřejnosti 
Webové stránky MŠ – často zastaralé informace, konzultovat se správcem stránek  
                                    možnost úpravy a doplnění stránek, popřípadě redakční systém 
 
ZŠ Kasejovice 
Inovace a doplnění webových stránek, zvážit redakční systém 
Zpřístupnit Velikonoční výstavu veřejnosti 
 
Veřejnost a škola (co může veřejnost udělat pro školu) 
 
Zástupci veřejnosti, případně NNO, by mohli vést kroužky i jiné volnočasové aktivity jak 
pro děti, tak pro dospělé (kromě jednoho kroužku v současné době veškeré aktivity pro 
žáky ZŠ připravují učitelé ZŠ, a to ve svém volném čase a bez nároku na odměnu) 
Pokud je připravována výstava, pokusit se rozšířit dobu trvání výstavy i na všední dny, aby 
se výstavy mohla účastnit i ZŠ a MŠ 
Lépe informovat ZŠ, MŠ i veřejnost o připravovaných akcích 
NNO a spolky mohou nabízet přednášky/soutěže pro žáky ZŠ a případně MŠ 
Lze domluvit prezentaci činnosti NNO se ZŠ a MŠ 
 
Pozn: 
Byla opětovně zmíněna i možnost využití zahrady a hracích prvků MŠ veřejností. Hřiště by 
bylo možno otevřít veřejnosti po skončení provozu MŠ, tedy po 16,00 hod. Tento čas už je 
pro většinu dětí mladších tří let nevyhovující. Navíc by se o hřiště v tuto dobu musela 
starat zodpovědná osoba. 
 
Na závěr semináře seznámila paní Jana Holečková přítomné s projektem, jehož cílem 
podpořit zájem žáků a učební obory. V rámci tohoto projektu byla již ZŠ Kasejovice 
nabídnuta účast na exkurzích do učilišť s mechatronickými centry (učebny s obráběcími 
stroji) a na veletrh řemesel ve Stodě.  Problémem je poloha Kasejovic na hranicích kraje a 
tedy velká vzdálenost a z ní plynoucí finanční náročnost účasti na těchto exkurzích. 
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Ad 3 
     Závěrem lze říci, že nabídka aktivit ZŠ a MŠ se jeví jako dostačující. 
     ZŠ je ochotna poskytnout své prostory a vybavením veřejnosti a částečně se tak už i 
děje (využívání tělocvičny TJ Sokol, využívání kuchyňky ČČK a KŠ Kasejovice, o. s.). 
Naopak se nejeví jako realizovatelné otevřít veřejnosti zahradu MŠ. 
     ZŠ by uvítala kroužky jak pro své žáky tak pro veřejnost vedené zástupci NNO nebo 
dobrovolníky z řad veřejnosti. NNO a spolky mohou nabídnout škole přednášky nebo 
prezentaci své činnosti. Výstavy by bylo vhodné plánovat tak, aby se konaly i ve všední 
dny a ZŠ a MŠ se jich tak mohly účastnit. 
     Jako naprostá nezbytnost se ukazuje lepší informovanost veřejnosti, MŠ i ZŠ o 
plánovaných akcích a aktualizace webových stránek. 
 
Shrnutí: 
     I přesto, že se semináře účastnil jen malý počet zástupců NNO a veřejnosti. Lze téma 
považovat za projednané. Samozřejmě je možné se k němu podle potřeby vrátit, ale 
většinu problémů s tématem souvisejících lze řešit domluvou se ZŠ a případně MŠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kasejovicíh dne 27. 3. 2013 
 
Zapsala Lenka Černá 
Komunitní koordinátorka města Kasejovice 


