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PROJEKT „VYTVOŘENÍ SÍTĚ VENKOVSKÝCH KOMUNITNÍCH ŠKOL 

V POŠUMAVÍ“ POMALU KONČÍ 
 

     V dubnu roku 2011 vstoupilo město Kasejovice jako jeden ze sedmi partnerů do 
projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství 
se zaměřením na rovné příležitosti žen a mužů“. Za víc jak dva a půl roku trvání projektu 
byla jeho prostřednictvím kasejovickým občanům nabídnuta účast v e – learningovém a 
vzdělávacím kurzu věnovaném problematice komunitních škol, jejich založení, vedení a 
udržitelnosti. Bylo připraveno deset seminářů na různá témata a byla založena nová 
nezisková organizace nazvaná Komunitní škola Kasejovice, o. s. 
     E – learningového a na něj navazujícího vzdělávacího kurzu se účastnilo celkem třináct 
zájemců z řad veřejnosti, ale především pro časovou náročnost kurzu jej dokončilo pouze 
jedenáct účastníků. Kurz byl totiž rozdělen do šesti modulů, z nichž každý obsahoval dvě 
tříhodinové přednášky a trval od září 2011 do března 2012. 
     Deset seminářů, které volně navazovaly na vzdělávací kurz, se konalo od června 2012 
do května 2013. Jejich témata byla zvolena na základě diskuze a jednání veřejnosti na 
posledním modulu vzdělávacího kurzu, přesto se – až na výjimky – semináře vyznačovaly 
poměrně malým zájmem ze strany veřejnosti. Navíc „jen“ na polovinu seminářů 
navazovaly další aktivity. I tak lze ale konstatovat, že semináře upozornily na některé 
problémy, jejichž řešením by došlo ke zlepšení životní úrovně v Kasejovicích a okolí. 
     Část účastníků vzdělávacího kurzu se stala zakládajícími členy  nově vzniklého 
sdružení Komunitní škola Kasejovice, o. s.  Komunitní škola Kasejovice, o. s. se snaží buď 
sama nebo ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi a městem Kasejovice 
nabídnout místním občanům ty aktivity, které na Kasejovicku zatím chybí. Může se jednat 
o vzdělávací i zájmové aktivity a společenské akce. 
     V tuto chvíli jsou vzdělávací kurz i semináře uzavřeny a projekt „Vytvoření sítě 
venkovských komunitních škol v Pošumaví“ pomalu končí. Co – doufejme – nekončí, je 
činnost Komunitní školy Kasejovice, o. s. , která i nadále plánuje nabízet kasejovickým 
celou řadu aktivit. 
 
 
V Kasejovicích 29. 7. 2013 
Lenka Černá (KK Kasejovice) 


