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„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství
zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“
Tisková zpráva č. 8
Vzdělávací kurz projektu „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“ se zdárně
přehoupl do druhé poloviny
Ke konci kalendářního roku 2011 měli účastníci kurzu všech partnerů projektu za sebou již
zdárně polovinu vzdělávacího kurzu. V prvních dvou vzdělávacích modulech z celkem šesti
se dozvěděli vše o založení a fungování venkovské komunitní školy. To, že informace této
části kurzu se hodně vracely k e-learningové části kurzu, si lektoři i všichni účastníci doplnili
často velmi živými diskuzemi. Téma venkovských komunitních škol zajišťovaly u všech
partnerů projektu pouze dvě lektorky, Mgr. Jaroslava Suchá – ředitelka Základní školy a
Mateřské školy ve Švihově a Mgr. Jitka Kovářová – ředitelka Základní školy a Mateřské školy
v Hartmanicích. Obě lektorky si u všech partnerů projektu od všech účastníků kurzu
zasloužily velké uznání.
Poslední den v říjnu zahájil lektor Mgr. Jaroslav Viktora, ředitel Základní školy
v Kasejovicích, třetí modul kurzu v Měčíně. Třetí a čtvrtý modul kurzu se věnují rovným
příležitostem, tématu, které je velmi podnětné a také vyvolává velmi živé diskuze, do kterých
se zapojují všichni účastníci kurzu u všech partnerů projektu. Moduly rovných příležitostí
budou účastníky kurzu provázet i další dvě lektorky, Ing. Radana Šašková a Mgr. Věra
Tomaierová. S rovnými příležitostmi jsme všichni denně konfrontováni v pracovním,
soukromé i společenském životě. Ve společnosti z pohledu rovných příležitostí přetrvává
celá řada stereotypů a předsudků, úkolem sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví
bude nabídnout všech zájemcům takové vzdělávací a volnočasové programy, které uspokojí
a zohlední potřeby všech skupin jednotlivých komunit. Výhodou spolupracující sítě
venkovských komunitních škol bude možnost vzájemné spolupráce, konzultací a výměny
zkušeností k jednotlivým aktivitám. V neposlední řadě bude také možné využít v rámci sítě
potenciál vlastních lektorů resp. přednášejících. Venkovské komunitní školy jsou jedinečnou
příležitostí pro rozvoj a podporu spolupráce na úrovni místních partnerství v nejširším slova
smyslu.
Konec kalendářního roku znamenal pro Švihov a Měčín ukončení přednášek obou modulů
k tématu rovných příležitostí. Hartmanice, Běšiny, Chanovice a Kasejovice ukončí toto téma
v průběhu měsíce ledna. Z pohledu časového harmonogramu kurzu jako poslední zahájí toto
téma ve Kdyni.
Hned ve druhém lednovém týdnu zahájí jako první z partnerů projektu v Měčíně třetí třetinu
vzdělávacího kurzu a to nejprve společným tématem, ve kterém se prolíná problematika
venkovských komunitních škol a rovných příležitostí. Určitě bude jak pro účastníky kurzu, tak
i pro ostatní veřejnost a zejména pro zástupce místní samosprávy a představitele spolků,
kterým jsou kurzy také volně přístupné, zajímavé a důležité téma komunitního projednávání
– zapojení co nejširší veřejnosti jednotlivých obcí do diskuze, vyjádření názoru, návrhu
řešení důležitých a významných problémů obcí. Postupně do konce února tímto společným
tématem provedou všichni lektoři účastníky kurzů u všech partnerů projektu.
Pro všechny účastníky kurzu, ale také pro všechny členy a členky zastupitelstev, rad, spolků
a zájmových skupin občanů, zkrátka pro všechny občany bude velmi důležitý poslední, šestý
modul kurzu projektu. Celkem osm společných vyučovacích hodin u každého z partnerů
projektu je určeno k přípravě deseti témat, která budou v navazujících seminářích
prodiskutovány a komunitně projednány tak, aby je bylo možné při zabezpečení

požadovaných finančních prostředků příp. i s pomocí dotací a dalších veřejných zdrojů
realizovat.
Je v zájmu nejen účastníků kurzu, ale právě v zájmu zástupců samosprávy a veřejného a
společenského života v jednotlivých obcích, se této části kurzu zúčastnit. Jejich účast je
zárukou toho, že jednotlivá témata pro semináře budou v souladu s potřebami a požadavky
co možná nejširší skupiny občanů, a budou odrážet jejich reálné potřeby a požadavky.
Veškeré informace o projektu poskytnou jednotliví partneři projektu, jejich komunitní
koordinátoři a jsou zveřejněny na domovských stránkách partnerů projektu.
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