Národní síť venkovských komunitních škol
se sídlem v Borech
Je nezávislá nezisková organizace působící na
celém území ČR.
Je zaměřena na podporu rozvoje vesnických
komunit.
Má širokou nabídku v oblasti spolupráce a
vzdělávání.
Přináší vlastní i zahraniční zkušenosti.
Nabízí partnerství všem aktérům pracujícím v
rozvoji venkova a na poli celoživotního učení.

Školení obecních koordinátorů
celoživotního vzdělávání
• Čtyři roky po zahájení vývoje kurzu Obecní koordinátor CŽV,
který vznikl v Borech v rámci stejnojmenného projektu v
Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů, zájem o profesi
koordinátora i o kurz roste na celém území ČR.
• Obecní koordinátor může pomoci zejména venkovským obcím a
městysům do 4000 obyvatel s dáváním lidí dohromady a jejich
zapojováním do rozvojových činností. Zájem o novou profesi
narůstá i díky tomu, že některé obce, v nichž koordinátoři začali
pracovat, přímo rozkvetly…
• V současné době je 65 proškolených obecních koordinátorů z
pěti akreditovaných kurzů. Další kurz probíhá od dubna 2012 s
15 účastníky ze sedmi krajů ČR.

„ Pojďme se učit v
naší komunitní škole“
• Je novým projektem Národní sítě venkovských
komunitních škol.
• Má šest partnerů – venkovských komunitních škol z
různých krajů ČR.
• V projektu bude vytvořeno celkem 17 prezenčních a elearningových kurzů.
• Projekt chce zapojit do učení celou obec a využívá
plošnou kampaň.
• Vše odstartoval kurz „Moje jedinečná obec“.
• Následoval festival s názvem „Sousedé, pojďme do
školy“.

Evropská venkovská síť pro komunitní
vzdělávání na podporu místní ekonomiky
• V roce 2012 vznikl projekt spojením pěti partnerů napříč
Evropou, aby se společně pokusili změnit situaci na
venkově.
• Důležitým úkolem projektu bude přesvědčit lidi o významu
celoživotního učení, které jim otevře možnosti pracovního
uplatnění na venkově.
• Součástí projektu jsou dva kurzy. Jeden zaměřený na
starosty a zastupitele obcí, druhý na místní lídry (inovovaný
kurz obecních koordinátorů).
• V rámci projektu bude vytvořeno 8 strategických
rozvojových plánů obcí.
• Čeští zástupci NSVKŠ se účastní tzv. kulatých stolů v zemích
zapojených v projektu v rámci sdílení dobré praxe.

Kontaktní místa NSKVŠ
•
•
•
•
•
•

Kontaktní místa NSVKŠ
Jihočeský kraj - sídlo MAS Sdružení růže
Kontaktní osoba: RNDr. Zuzana Guthová, CSc.
E-mail: guthova@cb.gin.cz
Adresa: Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany

Pardubický kraj - KŠ Rosice
• Kontaktní osoba: Ludmila Kociánová
• E-mail: lidakoci@seznam.cz
• Adresa: Rosice 97, 538 34 Rosice
•
Moravskoslezský kraj - KŠ Starý Jičín
• Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Adamec
• E-mail: a.bobr@centrum.cz
• Adresa: Starý Jičín 126, 741 01 Starý Jičín

Více informací naleznete:
• O Národní síti venkovských komunitních škol
na internetové adrese:
• www.branaprovenkov.cz
• O fungující komunitní obci Bory, jako příklad
dobré praxe na adrese:
• www.bory.cz
(na www.zsbory.cz jsou informace o dlouho
fungující komunitní škole)

Komunitní škola při ZŠ a MŠ
Suchohrdly u Miroslavi o.s.
• Vznikla na základě školení obecních koordinátorů
celoživotního vzdělávání v roce 2009.
• Již 4 roky se stará o vzdělávací, volnočasové a
kulturní aktivity obce Suchohrdly u Miroslavi,
která čítá 489 obyvatel.
• Zapojuje místní obyvatele do života obce, ale i
školy.
• Potýká se s celou řadou problémů v podobě
nezájmu místních obyvatel o celoživotní
vzdělávání.

Mateřské centrum
Duhový Tulipánek

Virtuální univerzita
třetího věku – naše začátky

Pokračování po třech letech

ROZLOUČENÍ
Mockrát Vám děkuji za pozornost a přeji mnoho
úspěchů při Vaší práci, které se věnujete…
Eva Jarošová
Koordinátorka Komunitní školy při ZŠ a MŠ
Suchohrdly u Miroslavi o.s.
Email: evcajaroska@seznam.cz

