
    
 

                                                                                                                           
Pozvánka  

na mezinárodní seminář 

  
“Venkovské komunitní školy 2010 - UDRŽITELNOST” 

 
21. -23.října 2010   

BORY 

 
1.  5. Mezinárodní seminář se bude jiţ tradičně konat v  Základní škole Hany Benešové v  
Borech v kraji Vysočina severně od Velkého Meziříčí, kde sídlí i Komunitní škola Bory, o.s.  
Seminář začíná ve čtvrtek 21.10. ve 17:00 hodin a končí v sobotu 23.10. ve 12 hodin. 
Seminář v letošním roce pořádá Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech,  
a  Partnership- Evropská škola partnerství s podporou Komunitní obce Bory. 
 
2.  Zváni jsou zejména  
koordinátoři a vedoucí komunitních škol na vesnicích, ředitelé a učitelé venkovských škol, 
zejména těch , které jsou jakkoli ohroţeny, dále nově zvolení starostky a starostové 
venkovských obcí, kterým záleţí na budoucnosti sídla, kde ţijí,  zástupci Místních akčních 
skupin LEADER, kteří mohou vloţné semináře uplatnit jako uznatelný náklad realizace SPL, 
stejně jako vesnické rozvojové, vzdělávací a ekologické neziskovky a všichni, koho zajímá 
rozvoj venkova a celoţivotní učení.  
Zváni jsou vedle zahraničních přednášejících i rozvojoví pracovníci z venkova Evropské unie. 
Minulých 4 ročníků semináře se zúčastnili Britové, Estonci, Finové, Lotyši, Poláci, Slováci 
Švédové  a zástupce Turecka. 
  
Kapacita semináře je 50 osob.    
 
3.Téma semináře  
 
Letošní seminář je zaměřen na UDRŢITELNOST a roli vesnických komunitní škol v udrţení a 
rozvoji venkova. Udrţitelnost venkova, prostředí venkova, krajiny, pracovních míst na venkově, 
přístupu ke vzdělání ve venkovských obcích... To je několik pohledů, které mohou inspirovat a 
ovlivnit vzdělávání ve venkovských komunitních školách či Malých nebo Otevřených školách jak 
se jinde v Evropě nazývají.Vesnické celoţivotní učení a vzdělávání nemůţe být odděleno od 
venkovského rozvoje a udrţitelnosti venkova jako místa pro ţivot ale můţe být podporováno 
právě prostřednictvím komunitního vzdělávání. To je hlavní myšlenka letošního semináře.  
 
4. Příjezd účastníků, dopravní informace 
 
Příjezd a presence účastníků  ve čtvrtek 21.10. mezi 16. a 17. hodinou  
Do Borů se dostanete autem kdyţ sjedete některým ze dvou dálničních sjezdů  z D1 do Velkého 
Meziříčí( západ,východ), na úrovni náměstí  odbočíte směrem na Ţďár nad Sázavou, podjedete 
dálniční most a budete dál pokračovat 10km směrem na Ţdár přes Mostiště, Vídeň do Borů. 
 
Autobusem přes Velké Meziříčí do Borů.  

 
 
 
 
 
 



5.  Stravování a ubytování 
 
Stravování je zajištěno v Borech. 
V průběhu dne tradičně bohaté konferenční občerstvení. 
Ubytování hotelového typu v Kříţanově ve 2 a 3 lůţkových pokojích s WC a sprchou.  
Doprava z místa ubytování do Borů ( cca 10km) a zpět bude zajištěna ve čtvrtek, pátek i v 
sobotu ráno na náklady pořadatele. Osobní automobily mohou zdarma parkovat v Borech. 
 
6.  Náklady, vložné 
 
Vloţné účastníků činí  3200,- Kč za předpokladu platby předem a (zahrnuje náklady konference, 
ubytování, stravování, společenský program a materiály).  
V případě platby při příjezdu činí vloţné 3500,- Kč. 
 
Zvýhodněné vloţné pro účastníky, kteří se zúčastní bezplatného semináře k zakládání 
neziskových komunitních škol v rámci projektu NSVKŠ “Neziskové komunitní školy- centra 
místního partnerství”, který se koná 21. října ( 9-15,30) na stejném místě, činí  3000,- Kč.   
 
Národní síť venkovských komunitních škol přispívá svým členům na náklady semináře 
částkou 500,- Kč. ( platba předem 2700,-, platba na místě 3000,- Kč) 
 
Doprava z místa bydliště do místa konání semináře na náklady účastníků. 
 
V případě neúčasti se zaplacené vloţné nevrací, účastníkovi budou poslány materiály semináře 
na jím uvedenou adresu.    
 
7.  Registrace.  Chcete-li se zúčastnit semináře, vyplňte prosím přiloţenou přihlášku a pošlete 
nejlépe e-mailem na uvedenou adresu. Po potvrzení registrace zaplaťte na účet vloţné buď 
převodem z účtu, poštovní sloţenkou nebo vkladem na účet u banky, nezvolíte-li platbu na 
místě.    
 
8.  Informace.   Potřebujete-li bliţší informace obraťte se s důvěrou na  : 

 
Mgr. Janu Procházkovou   mobil 734 451 784,  e-mail: projekt.nks@seznam.cz 
Mgr. Františka Eliáše         mobil  603 769 687,  e-mail: f.elias@zsbory.cz 

  
 
Formulář přihlášky ve zvláštním přiloženém souboru 
Při více účastnících z jedné organizace vyplňte prosím formulář pro každého. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


