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V Malenicích dne 11. 5. 2009 
 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA CHANCE IN NATURE POŘÁDÁ ÚVODNÍ 
KONFERENCI K PROJEKTU „ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY – ZNALOSTI, 

SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI 
 

 
Místní akční skupina CHANCE IN NATURE Vás zve v rámci doprovodných aktivit nově 

realizovaného projektu „ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY – ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, 

DOVEDNOSTI“ na ÚVODNÍ KONFERENCI KONANOU DNE 28. 5. 2009 V SÁLE 

KULTURNÍHO DOMU V MALENICÍCH se zajímavým programem za účasti zástupců 

Jihočeského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Správy NP a CHKO Šumava, zástupců obcí 

regionů a dalších partnerů naší místní akční skupiny. 

 

Dovolte abychom Vás zároveň blíže informovali o tomto projektu, který jako jednu z mnohých 

aktivit realizuje již od dubna tohoto roku naše místní akční skupina Chance In Nature – Local Action 

Group ve spolupráci se třemi základními školami z regionu – ZŠ Malenice, ZŠ Vacov, ZŠ Šumavské 

Hoštice za pomoci finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 

republiky v celkové částce 5 902 675,00 Kč. 

 

Cílem projektu, který potrvá do března roku 2012, je zejména vytvořit vhodné podmínky pro 

moderní formy výuky v oblasti environmentální problematiky, udržitelného rozvoje a rozvoje využití 

interaktivních informačních technologií. Výsledkem projektu, který řeší především problematiku 

kvality v primárním vzdělávání, by měla být dostatečně kvalitní výuka plně v souladu s platnými 

školními vzdělávacími programy nabízející nové příležitosti jak pro žáky tak i učitele.  

 

Hlavní aktivitou v rámci projektu „Šance pro venkovské školy“ bude v první řadě pořízení a 

instalace třech kusů interaktivních tabulí včetně výukového softwaru, proškolení pro učitele a 

vytvoření nových informačních koutků s počítačem a fotoaparátem jako součást výuky. Žáci se tedy 

mohou od příštího školního roku těšit nejen na nový styl výuky, ale pro nejvíce aktivní v oblasti 

ekologické výchovy jsou také vždy na konci roku připraveny zajímavé dvoudenní exkurze. 

 

Mimo jiné bude rovněž ve spolupráci celého týmu učitelů s odborným garantem projektu 

vytvořen jednotný metodický plán na zapojení environmentální problematiky do výuky díky němuž 

budou moci postupně vznikat tématické projektové sešity jako nové učební pomůcky pro žáky.  
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Prezentace konkrétních výsledků společné práce nejen realizačního týmu, ale i učitelů a žáků 

budou prezentovány prostřednictvím čtvrtletně vydávaných tištěných nebo elektronických zpravodajů 

a nově přístupných interaktivních webových stránek s názvem www.su-ma-va.cz, jejichž název 

(Šumavské Hoštice, Malenice, Vacov) byl vyhodnocen jako nejlepší v rámci vyhlášené školní ankety.  

 

 

      
Další informace a aktuality z dění v rámci realizace projektu „Šance pro venkovské školy“ 

sledujte na www.chanceinnature.cz. 

 

 

Za Chance In Nature – Local Action Group  

Mgr. Iveta Frková, technický koordinátor projektu 


