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O budoucnosti školství na Trutnovsku se poprvé jednalo v Havlovicích 

 

KJH – Společné jednání o budoucnosti vzdělávání předškoláků a školáků na Trutnovsku symbolicky na 

Dětský den hostila Základní a Mateřská škola Havlovice. 

V malotřídní škole se konalo setkání ředitelů mateřských, základních, základních uměleckých 

a speciálních škol, a to v rámci projektu Místního akčního plánu (MAP) Trutnovsko, jehož nositelem je 

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. Tento projekt se realizuje v obcích ORP Trutnov 

a v obci Čermná. 

„Je obtížné se trefit do termínu, který by vyhovoval všem. Proto se domnívám, že můžeme 

vnímat jako úspěch účast jednadvaceti vzdělávacích subjektů z celkem čtyřiceti pěti pozvaných. Se 

všemi jsme v čilém mailovém i telefonickém kontaktu, takže i omluvení ředitelé mají kompletní 

servis. Dnešní setkání bylo svého druhu ojedinělé a ředitelé získali důležité informace, které využijí při 

nastavení svých aktivit na nejbližších několik let,“ komentuje účast hlavní manažer projektu Jan 

Balcar. „Zástupci škol se v první řadě dozvěděli podrobnosti o Místním akčním plánu a proč je pro ně 

jeho vytvoření aktuálně důležité.“ 

Místní akční plány se tvoří napříč v celé republice a prvním krokem v jejich tvorbě je kromě 

analýzy území především vytvoření tzv. strategického rámce. Ten bude shrnovat problematické 

oblasti, které vyplynou z dotazníkového šetření a z požadavků jednotlivých škol, ale také se budou 

zabývat povinnými tématy z MŠMT, jako je např. inkluzivní vzdělávání. Součástí bude i první seznam 

projektů, které mají vzdělávací instituce v plánu realizovat v programovém období 2014–2020. Jeho 

sestavení je klíčové pro realizaci projektů z Evropských fondů. 

„Zásadní je, že subjekty, které plánují investiční projekty z evropských fondů, aktuálně 

konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, budou jako povinnou přílohu 

přikládat soulad s MAPem, takže je v jejich zájmu, aby jejich projekty v MAPu a v přiloženém 

seznamu byly zanesené,“ zdůrazňuje nutnost spolupráce škol s projektovým týmem metodik projektu 

Tomáš Mečíř. „Podle neoficiálních zdrojů se hovoří o tom, že soulad s MAP se bude týkat nejen škol 

s akreditací MŠMT, ale i všech ostatních neformálních subjektů, které mají podobný projekt v plánu,“ 

dodává. 

Součástí tvorby MAP Trutnovsko je nejen vytvoření požadovaného dokumentu, ale 

především zasíťování škol a vzdělávacích zařízení v území a předávání dobré praxe. 
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