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„Škola rozvoje vesnic Podhorácka“ 
 
 
Cílem  projektu je uspořádat  v rámci školního roku 2010/11 školení pro aktivní občany 
obcí Podhorácka ve dvou cyklech s rozdílným zaměřením s  využitím možností regionu 
MAS a kraje ve 2 exkurzích navazujících na jednotlivé cykly. Vzdělávací cykly jsou v přímé 
vazbě na opatření III. osy programu rozvoje venkova.  
 
Projekt  je dle nám dostupných informací zaměřením i mírou inovací pilotní na úrovni 
České republiky, není nám známo, že by v rámci MAS ČR byl realizován podobně 
komplexní projekt pro vzdělávání na úrovni obcí regionů MAS. 
 
Projekt se zaměřuje  na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný 
zájem zahájit nebo rozšířit působení  na venkově v regionu MAS Podhorácko zejména 
v oblastech  obnovy a rozvoje vesnic včetně občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví venkova a to i ve vztahu k venkovskému cestovnímu ruchu. 
 
Hlavním problémem, který projekt řeší, je zahájení chybějícího vzdělávání dospělých občanů 
v obcích za účelem  rozvoje venkova zejména „Obnovy a rozvoje vesnic“ a „Ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví venkova“ dle opatření Osy III.PRV. Toto vzdělávání nastartuje a zefektivní 
zapojení lidí – občanů vesnic a to jak členů spolků a NNO, zastupitelů, podnikatelů i zemědělců, 
tak fyzických osob, které se na mezisektorové spolupráci metodou LEADER chtějí podílet i na 
úrovni obecních komunit - do rozvoje ve smyslu Integrované strategie a SPL na území regionu 
Podhorácka, na němž působí stejnojmenná MAS. 
 
První vzdělávací cyklus A byl zaměřen zejména na „ochranu a rozvoj kulturního dědictví 
venkova“ kraje Podhorácka  
 

Diskutovali jsme o tom jak pečovat o památky místního významu, s využitím odkazu významných 
osobností a jejich vazbou na tyto památky, dále jsme hovořili o zřizování muzeí a expozic. 
Pozornost jsme věnovali i významným přírodním i historicko kulturním prvkům jako jsou aleje, 
památné stromy, kaple, boží muka, cesty a kříže a jejich význam v krajině. Věnovali jsme se i 
novým možnostem využití místního dědictví a místně významných památek v udržitelném 
cestovním ruchu.  
Závěrečná exkurze prvního cyklu, která je plánována na květen. Povede po území Podhorácka 
tak, aby  ukázala významné praktické příklady a řešení vybraná z celého území regionu.  
 
Druhý cyklus B bude věnován obnově a rozvoji vesnic  
od zapojování občanů do rozvoje a obnovy obcí, plánování rozvoje ve smyslu ISÚ Podhorácko, 
přes tvorbu místních strategických plánů ve vazbě na plány územní, zakládání a podporu 
komunitních škol a vytváření podmínek rozvoje se zvláštním důrazem na ženy a mladé do 30 let. 
V cyklu bude obsažen i kurz základů a východisek pro zřizování a rozvoj mikropodniků, které by 
mohly napomoci zájemcům se zahájením činnosti mikropodniku nebo OSVČ působícím na 
venkově. Zde bude dán důraz na podnikání žen a zahájení podnikání mladých lidí ve 
venkovských obcích regionu.  
Exkurze završující tento cyklus bude vedena  v kraji Vysočina. Seznámí s fungujícím komunitním 
rozvojem v obcích, které tímto způsobem pracují již několik let, a předvede praktická řešení jak 
infrastrukturní, tak v rámci udržitelného rozvoje vesnických komunit a fungování komunitních 
škol. 
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Obsahová náplň Cyklu B 

B1  Téma : Obnova a rozvoj obcí - Zapojení komunity do rozvoje                      13.1.2011 
 Komunita ( místní partnerství typu LEADER ve vesnici) jako základ obnovy rozvoje vesnic. 
 Jak zapojit lidi do rozvoje vesnice.  
Praktický trénink, samostatná práce účastníků, modelové situace, práce ve skupině 

B2  Téma :Obnova a rozvoj obcí – Komunitní strategie rozvoje obcí               10.2.2011 
Hlavní oblasti rozvoje obce.  
Praktický trénink, samostatná práce účastníků, modelové situace, práce ve skupině 

B3  Téma :  Územní plánování komunitě                                                                 3.3.2011 
Zapojení komunity obce ( místního mezisektorového partnerství typu LEADER ve vesnici) do 

územního plánování  
Praktický trénink, samostatná práce účastníků, práce ve skupině, modelové situace 

B4  Téma :  Komunitní školy centra místního vzdělávání, ženy,mládež a zemědělci                        
 24.3.2011 
Zkušenosti a postupy s ohledem na Obnovu a rozvoj vesnic, Zřizování a rozvoj mikropodniků, 
venkovský cestovní ruch) 
Ženy, mládež a zemědělci v obnově a rozvoji obce, ( vesnická) komunitní škola a její role ve 
vzdělávání dospělých 
Praktický trénink, samostatná práce účastníků, modelové situace, práce ve skupině 

B5  Téma :  Podnikání v mikropodnicích jako jeden z nástrojů rozvoje vesnic  14.4.2011 

Zahájení činnosti a rozvoj mikropodniků na vesnicích ( možnosti, profese, způsoby 
zaměstnávání, podpora v rámci PRV) 
 Praktický trénink, samostatná práce účastníků, modelové situace, práce ve skupině 
 
B   exkurze ( Kraj Vysočina) 18.6. 2011 

Projekty obnovy a rozvoje vesnic realizované v obcích, Komunitní školy, Komunitní strategické 
plánování obnovy rozvoje obcí, Služby v obcích, Podpora cestovního ruchu a související projekty 
v obcích, Podpora a projekty mikropodniků v obcích. 
 

 
Poznámky: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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VZDĚLÁVACÍ AKCE: B1 - 13.1.2011 

Čas Téma B Obnova a rozvoj obcí -Zapojení komunity do rozvoje 

Od Do 

15,30 16,30 Komunita jako základ obnovy rozvoje vesnic 

16,30 17,30 

17,30 18,30 Jak zapojit lidi do rozvoje vesnice 

18,30 19,30 

19,30 20,30 Praktický trénink, samostatná práce účastníků, modelové situace, práce ve 

skupině 23,00 21,30 

VZDĚLÁVACÍ AKCE: B2 – 10.2.2011 

Čas Téma B  Obnova a rozvoj obcí -Komunitní strategie rozvoje obcí 

Od Do 

15,30 16,30 Plánování obnovy a rozvoje vesnice v komunitě 

16,30 17,30 

17,30 18,30 Hlavní oblasti rozvoje obce 

18,30 19,30 

19,30 20,30 Praktický trénink, samostatná práce účastníků, modelové situace, práce ve 

skupině 20,30 21,30 

VZDĚLÁVACÍ AKCE: B3 – 3.3.2011 

Čas Téma B  Obnova a rozvoj obcí – Územní plánování komunitně 

Od Do 

15,30 16,30 Územní plán v kontextu obnovy a rozvoje obcí 

16,30 17,30 

17,30 18,30 Zapojení komunity obce do územního plánování 

18,30 19,30 

19,30 20,30 Praktický trénink, samostatná práce účastníků, práce ve skupině, modelové 

situace 20,30 21,30 

VZDĚLÁVACÍ AKCE: B4 – 24.3.2011 

Čas Téma B  Obnova a rozvoj obcí – Komunitní školy centra místního 

vzdělávání, Ženy, mládež a zemědělci v obnově a rozvoji obce Od Do 

15,30 16,30 Vzdělávání dospělých pro rozvoj  na venkově – zkušenosti, postupy 

Ženy, mládež a zemědělci v obnově a rozvoji obce 16,30 17,30 

17,30 18,30 Komunitní škola 

 18,30 19,30 

19,30 20,30 Praktický trénink, samostatná práce účastníků, modelové situace, práce ve 

skupině 20,30 21,30 

VZDĚLÁVACÍ AKCE: B5 – 14.4.2011 

Čas Téma  B Podnikání ve venkovských obcích 

Od Do 

15,30 16,30 Podnikání v mikropodnicích jako jeden z nástrojů rozvoje vesnic 

16,30 17,30 

17,30 18,30 Zahájení činnosti a rozvoj mikropodniků na vesnicích 

18,30 19,30 

19,30 20,30 Praktický trénink, samostatná práce účastníků, modelové situace, práce ve 

skupině 20,30 21,30 
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VZDĚLÁVACÍ AKCE: A exkurze 

Místo: Region Podhorácka 

Datum: 28.5.2011 

Čas Téma A Exkurze v rámci regionu Podhorácka 

Od Do 

8,00  Místní památky (v krajině) 

  Místní památky a historické dědictví jako odkaz osobností Podhorácka 

  Krajina a památky v krajině 

  Udržitelný cestovní  ruch s využitím krajiny 

  Podpora cestovního ruchu a související projekty v obcích 

 18,00 Příklady dobré praxe, realizované projekty, souvislosti 

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE: B exkurze 

Místo: Kraj Vysočina 

Datum:18.6.2011 

Čas Téma B Exkurze v rámci kraje Vysočina 

Od Do 

8,00  Projekty obnovy a rozvoje vesnic realizované v obcích 

  Komunitní školy 

  Komunitní strategické plánování obnovy rozvoje obcí 

  Služby v obcích  

  Podpora cestovního ruchu a související projekty v obcích 

 18,00 Podpora a projekty mikropodniků v obcích 

 
 
Lokalizace a časový plán vzdělávacích akcí B 
 
 

Číslo 
akce 
 

Adresa 
konání 
akce 
 

NUTS 
4 

Termín konání 
 

Téma 
 

Počet 
účastníků 
 Datum Čas (hodiny) 

od Do 

1 Stařeč 
Jakubské 
nám 50 

Třebíč 13.1.2011 15,30 21,30 B1 12 

2 Stařeč 
Jakubské 
nám 50 

Třebíč 10.2.2011 15,30 21,30 B2 12 

3 Stařeč 
Jakubské 
nám 50 

Třebíč 3.3..2011 15,30 21,30 B3 12 

4 Stařeč 
Jakubské 
nám 50 

Třebíč 24.3.2011 15,30 21,30 B4 12 

5 Stařeč 
Jakubské 
nám 50 

Třebíč 14.4.2011 15,30 21,30 B5 12 

 


