
 

 

Pozvánka  
Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. 

Vás srdečně zve 

v rámci projektu MAP ORP KYJOV – vzdělávání v pohybu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000373 

 

na setkání ředitelů mateřských a základních škol formou 

organizované exkurze 25. října 2017 

 

„Komunitní škola Bory a komunitní prvky v práci školy“ 

 

Koncept komunitní školy vychází z předpokladu, že škola je v obci nejdůležitějším propojujícím 
prvkem společenství, obzvláště pak v menších sídelních celcích, kde představuje centrum. Škola 
disponuje prostory, lidskými zdroji a je zprostředkovatelem lidského vědění. Komunitní školy, které 
jsou orientované na společenství obce, vnášejí do komunity nové podněty, společenská témata,         
a zejména, propojují, podílí se na užším upevnění vazeb mezi dětmi, učiteli, rodiči a celé komunity   
a celkově budování vztahů mezi občany. Komunitní školy umožňují zpestření života obyvatel obce, 
tím i zvyšují jejich kvalitu života a ve svém důsledku jsou chápány také jako účinný nástroj regionální 
rozvoje. 
 
Základní škola Bory funguje jako komunitní od roku 2006. Její aktivity jsou určeny celé veřejnosti 
obce (780 obyvatel) a zájemcům z okolí, kteří se setkávají při jazykových, výtvarných, 
tělovýchovných i tanečních kurzech. Od toho roku zde působí také občanské sdružení  „Národní síť 
venkovských komunitních škol", které sdružuje komunitní a otevřené školy pro vzdělávání dospělých 
ve venkovských obcích ČR. 
 
Potřeba zapojení veřejnosti a komunity obce vzešla také z mnohých Vašich podnětů při setkání 
ředitelů a je zdůrazněna v komunitně vzniklé Strategii místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
v našem území. V návaznosti na tuto potřebu jsme oslovili a požádali o zprostředkování informací 
ředitele komunitní školy Bory (okr. Žďár nad Sázavou) Mgr. Františka Eliáše, který pro tento účel 
připravil program exkurze: 
 

 ZŠ a MŠ Bory, Obec Bory – představení obce a školy, uvedení do kontextu 

 Komunitní projekty a prvky v práci školy – spolupráce s obcí při naplňování ŠVP, návrh 
školního a obecního hřiště 

 Strategie rozvoje školy – seznámení s tvorbou a s výsledkem strategie vytvořené komunitním 
způsobem, se zapojením zaměstnanců, žáků a rodičů 



 

 

 Komunitní škola Bory, z.s. – udržitelné fungování, činnost, příklady dobré praxe komunitních 
škol 

 Spolupráce obce a školy – příklady měkkých a tvrdých projektů 

 Součástí exkurze je prohlídka školy a obce a míst souvisejících s tématem. 
 
Termín: 25. října 2017 
 
Organizace exkurze:  

8:00 Odjezd autobusem z Kyjova - parkoviště za kulturním domem, kde je možnost 
zaparkovat vlastní auto 

           10:00 –15:00 Program v komunitní škole Bory spojený s obědem 
                       15:30 Odjezd z Borů s příjezdem do Kyjova zhruba v 17:00 
  
 
Na exkurzi se prosím registrujte do 11. 10. 2017 prostřednictvím formuláře na této adrese:  
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/prihlaseni-na-exkurzi-pro-reditele-ms-zs-25-10-2017 
 
Exkurze, doprava a občerstvení jsou hrazeny z projektu MAP ORP KYJOV – vzdělávání v pohybu 
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000373) a proto je účast na ní nabízená zájemcům zdarma. 
 
Za realizátory projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
Vás srdečně zve 
 
Anna Čarková a Milada Dušková 
 
 
 
 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat: 
 
Milada Dušková 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
MAP ORP KYJOV - vzdělávání v pohybu 
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. 
Masarykovo náměstí 13/14 
697 01 Kyjov 
 
e-mail: miladaduskova@kyjovske-slovacko.com 
tel.: +420 776 579 485 
web: http://www.kyjovske-slovacko.com 

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/prihlaseni-na-exkurzi-pro-reditele-ms-zs-25-10-2017

