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Spolupráce školy, obce a zájmových organizací v obci je nutná 

 

Trutnovsko patří mezi největší regiony na Královéhradecku s velkým počtem mateřských, základních, 

středních, speciálních a uměleckých škol. Přispět ke zlepšení komunikace a tím i spolupráce mezi 

školami, obcemi a zájmovými organizaci má projekt MAP Trutnovsko zahrnující území obce 

s rozšířenou působností Trutnov a obci Čermná (ORP Vrchlabí), který koordinuje MAS Království – 

Jestřebí hory, o.p.s. 

„Ředitelé škol jsou dnes vystaveni velkému tlaku ze strany komplikované legislativy, MŠMT, 

veřejnosti a samozřejmě i žáků. Ministři se v Praze střídají jak na běžícím páse a každý si chce vytesat 

pomník tím, že dělá reformy. Ředitelé nemají systémovou podporu. Když jsem mapoval terén v roce 

2015, tak jsem byl nemile překvapen, že školy na Trutnovsku se scházejí pouze 1x do roka při řešení 

rozpočtu v Trutnově. Spolupráce mezi jednotlivými školami a školkami fungovala jen na základě 

dobrých mezilidských či pracovních vztahů. Po roce práce můžeme říct, že se nám velmi dobře 

podařilo nastartovat spolupráci mezi řediteli škol. Do komunikace jsme zapojily i subjekty, které 

zastupují neformální a zájmové vzdělávání. Pravidelně informujeme zřizovatele a s některými řešíme 

projektové záměry,“ sdělil Jan Balcar, hlavní manažer projektu a ředitel MAS Království – Jestřebí 

hory, o.p.s.  

V průběhu roku projektový tým vytvořil na základě podkladů škol, informací ORP Trutnov, odborné 

diskuze, odborných komentářů a potřeb škol a obcí koncepční dokument, který obsahuje detailní 

analýzu vzdělávacího prostředí na Trutnovsku, nastavuje vizi a definuje priority a cíle. Současně 

obsahuje maximální výčet plánovaných projektů, které se plánují na nejbližší období.  

„Je v zájmu zřizovatelů vědět, kam se ubírají vzdělávací trendy, abychom si mohli naplánovat 

investice do školských budov a zázemí. Pro každou obec je klíčové si udržet školku a školu na kvalitní 

úrovni, protože jedině tak můžeme pomoct tomu, aby mladí lidé neodcházeli z vesnic a region 

nestárnul,“ řekl Vladimír Provazník, předseda Řídicího výboru projektu a starosta obce Malé 

Svatoňovice.  

Projekt je v polovině realizace. Kompletní dokument se skládá ze dvou částí – Místní akční plán 

Trutnovsko a více rozpracovaná kapitola s názvem Strategický rámec MAP. 
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