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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

Trutnovsko, 11.11.2022 
 

 

Konference ke vzdělávání v Radvanicích byla úspěšná 
 

V Radvanicích proběhla ve čtvrtek 3. listopadu 2022 od 14 hodin konference 
„Vzdělávání na Trutnovsku“. Do Jestřebích hor dorazili ředitelé škol, učitelé i řada hostů 
nejen z okresu Trutnov.  Bilancoval se zde končící projekt Místní akční plán (MAP) 
Trutnovsko II.   

Přítomné přivítal Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, 
která je nositelem projektu MAP. Následovala prezentace činnosti jednotlivých pracovních 
skupin. V Radvanicích se rovněž vzpomínalo na období covidu a distanční výuky. 
Vyvrcholením konference byla návštěva Základní školy Radvanice.  

Volba na Radvanice padla z několika důvodů. Máme dlouhodobě velmi dobré vztahy 
jak s vedením obce, tak i s provozovateli Pensionu Radvanice. V Pensionu jsme našli velmi 
dobré zázemí. Účastníky konference pozdravil radvanický starosta Tomáš Němec, který 
s námi také absolvoval velkou část programu. Zavítal s námi i na ZŠ Radvanice, kde pečlivě 
připravený program předčil naše očekávání! Radvanická škola se do projektu MAP aktivně 
zapojuje, nedávno například hostila preventivní seminář pro rodiče školáků s názvem Děti a 
nástrahy internetu.  

Po přivítání ředitelem školy Robertem Hagerem začal pestrý program, kterým nás 
provázela zástupkyně Iljana Jirmanová. Společně se žáky z kroužku fléten zahráli postupně tři 
známé pohádkové skladby, po kterých jsme zhlédli nevšední zpracování Popelky.  

Součástí programu bylo i vystoupení žáků zapojených do programu Škola pro 
udržitelný život. Cílem jejich projektu Vánoce bez palmového oleje je z finančních 
prostředků, které získají prodejem křížal a mýdel (sami si je ve škole vyrábějí), zakoupit část 
pralesa pro rozšíření rezervace, a přispět tak k zachování životního prostředí pro orangutany 
a další živočichy. Představen byl i projekt Labe, který se čtvrtou a pátou třídou připravila 
Petra Pohlová.  

A to nebylo vše. V závěru programu jsme byli rozděleni do pracovních skupin, ve 
kterých jsme měli programovat iRoboty. A že pro mnohé z nás to bylo první setkání s touto 
umělou inteligencí, bylo patrné hned na samém začátku. Ještě že měl pan ředitel v záloze 
kolegy, kteří nás naučili základní postupy programování, a my tak mohli splněním úkolu od 
Jana Cabicara získat odměnu ve formě speciální pastelky, která může při psaní na tabuli 
nahradit plastové vodou ředitelné fixy. I takto lze totiž přispět ke snížení používání plastů na 
naší planetě. 

Přítomní ředitelé, učitelé a další účastníci konference si školu mohli nejen 
prohlédnout, ale i s mnoha učiteli si navzájem vyměnit zkušenosti se vzděláváním žáků. 
Viděli jsme příjemné, udržované prostředí a pěkné, moderně vybavené třídy. Myslíme, že se 
učitelé i samotní žáci musí v této škole cítit velmi dobře. A nebyla by to radvanická škola, 
kdyby nebylo připravené překvapení na samotný závěr. Velkolepý ohňostroj byl opravdu 
důstojnou tečkou za konferencí.  
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Celkově lze konferenci „Vzdělávání na Trutnovsku“ hodnotit jako úspěšnou. Vděčíme 
za to i vedení radvanické školy, panu starostovi a v neposlední řadě personálu Pensionu 
Radvanice. Všem za vstřícný přístup moc děkujeme! 

Místní akční plán Trutnovsko II je realizován v letech 2019 až 2022. Zapojilo se do něj 
46 mateřských, základních, základních uměleckých a speciálních škol nebo instituce 
neformálního a zájmového vzdělávání. Během realizace MAP byly zjištěny aktuální potřeby 
regionu, školy byly také podpořeny v plánování. Navazující projekt Místní akční plán 
Trutnovsko III bude probíhat od ledna do konce listopadu příštího roku.    

 
Mgr. Petr Záliš 
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