Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice; www.kjh.cz

Setkání koordinátorů škol z území Trutnovska
Pension v Radvanicích hostil ve dnech 6.-7.11.2019 setkání koordinátorů škol z území
Trutnovska. Jednalo se o seminář v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Jednadvacet účastníků
nejprve vstřebávalo teorii, poté si přítomní vyzkoušeli práci ve skupinách. Při tvorbě takzvané
SWOT analýzy byly definovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. „Cílem setkání
bylo pomoci školám se strategickým plánováním, které má rozhodně smysl a logiku,“
vysvětluje finanční manažer projektu Michal Hátle. „Strategický plán se tvoří kvůli tomu,
aby se konkrétní škola někam posunula. Motivy mohou být pokaždé jiné, například rozvoj
školy nebo poptávka ze strany veřejnosti,“ doplňuje Karel Turek, odborný konzultant
projektu pro analýzy a strategie.
Na setkání zaznělo, že strategický dokument nesmí vznikat jako pouhá formalita.
Dobré je zapojit zřizovatele, stanovené cíle musí být reálné. „Důležité je určit si správné
priority, stanovit si úkoly, které se dají splnit. Výhodou je, že nám lektoři při tvorbě
strategického plánu mohou být nápomocni. Tento dokument by měl být živým
organismem, se kterým se pracuje, rozhodně by neměl skončit v šuplíku,“ zdůrazňuje
účastnice semináře Ilona Skořepová, ředitelka ZŠ a MŠ Pilníkov. „Setkání bylo přínosné.
Každý ředitel by měl mít zpracovanou strategii školy, protože mu to pomůže. Má pak vizi,
kam školu posouvat dále. Chtěl bych pochválit Místní akční skupinu Království – Jestřebí
hory, že tuto akci zorganizovala a podala nám pomocnou ruku v tom smyslu, že jsme se
mohli naučit strategii vytvářet,“ doplňuje ředitel ZŠ a MŠ Radvanice Robert Hager. Účastníci
si pak mohli vyměňovat zkušenosti při neformálním večerním posezení. Druhý den pak
v Radvanicích probíhaly individuální konzultace přípravy strategií rozvoje pro konkrétní školy.
„Toto setkání vnímám jako startér pro tvorbu strategií škol, které nebudou jenom na
papíře, ale poslouží jako praktický návod pro zlepšení atmosféry na jednotlivých školách,“
doufá Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Více informací o těchto aktivitách najdete na www.kjh.cz v sekci Místní akční plány.
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