
 

 

 

Pozvánka na vzdělávací akci v rámci projektu Vidiek bez hraníc 

Komunitní obec - komunitní škola 

Termín konání: 12. 4. - 13. 4. 2018 

Místo konání: Activitypark Hotel Všemina a území MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

(www.vsemina.cz)  

 

Program: 

Čtvrtek 12. 4. 2018 

10:00  Příjezd, ubytování a registrace účastníků 

10:30 – 11:15 Zahájení, představení projektu Vidiek bez hraníc a představení 

jednotlivých projektových partnerů 

11:15 – 12:30 Komunitní školy – cesta k celoživotnímu učení trochu jinak 

 Ing. Jan Fiala, člen Národní sítě venkovských komunitních škol 

12:30 – 13:30  Oběd 

14:00 – 17:00 Exkurze do obcí  

 Obec Neubuz (Představení a prohlídka obce, ZŠ Neubuz, Komunitní škola  

 Sova, diskuze se starostkou obce a ředitelkou školy) (www.neubuz.cz)  

 Obec Hvozdná (Představení a prohlídka obce, ukázka kontejnerové  

 školy, diskuze se starostou) (www.hvozdna.cz)  

17:30 – 19:00 Diskuze nad projektovými záměry spolupráce, kulatý stůl s p. Tomášem 

Šulákem, starostou obce Veselíčko 

19:00 – 22:00 Večeře formou rautu, Společenský večer s hudbou, sdílení příkladů 

dobré praxe 

 

Pátek 13. 4. 2018 

8:00 – 9:00 Snídaně 

9:30 – 11:30 Exkurze do škol 

 Základní škola a Mateřská škola Kašava, Komunitní škola Kašava 

(https://kasava.edupage.org)  

 Základní škola Slušovice (www.zsslusovice.cz)  

12:00 – 13:00 Oběd 

13:15 – 15:30 Exkurze  

 Likérka R.Jelínek - Destillery Land (www.distilleryland.cz)  

 Státní zámek Vizovice (www.zamek-vizovice.cz)  

15:30 Odjezd 
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Informace pro účastníky:  

Účast na akci je pro subjekty z území MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. a území projektových 
partnerů bez poplatku. Při větším počtu zájemců budou upřednostněni zástupci obcí a 
školských zařízení. 

Na akci se můžete přihlásit e-mailem, osobně či telefonicky nejpozději do 3. dubna 2018  

na následujících kontaktech: 

1. Pro území MAS MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. - email: pavel.elsik@masvas.cz,  
tel. +420 605 462 078 

2. Pro území MAS Moravský kras z.s. 
3. Pro území MAS Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina- 
4. Pro území MAS Miestna akčná skupina Vršatec - 

mailto:pavel.elsik@masvas.cz

