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Školství a podpora rodin s dětmi
Výsledky
Podporujeme mateřská centra, centra sociální péče, nízkoprahové kluby
a další nesmírně potřebné a cenné produkty solidární občanské společnosti.
Přišli jsme s řadou opatření na podporu rodinných aktivit. Zavedli jsme např.
rodinné vstupné v městských zařízeních (bazén, koupaliště, výstavy OKO),
poprvé v historii má Opava tzv. startovací byty pro mladé rodiny.

Rozpracováno
Koncepce rodinné politiky, podpora
rozvíjení mezigeneračních vztahů
Připravili jsme Koncepci rodinné politiky, budeme prosazovat její schválení
a plnění navržených opatření.
Grantový okruh na finanční podporu
volnočasových aktivit
V minulém roce byl připraven koncepční podklad pro grantový okruh, který
by se zaměřoval na podporu menších
a volnočasových celků. V rámci jednání
o rozpočtu však bylo příliš pozdě na zařazení tohoto grantového okruhu. Našim cílem je zařazení nového grantového okruhu pro rok příští i ty další.
Systém pro přibližování technických
profesí a dovedností dětem a mládeži
Budeme aktivně podporovat propagaci technických profesí tak, aby se staly
atraktivní pro žáky ZŠ, např. promítáním firemních videí, diskusemi se zástupci firem, technickým dovybavením
škol a školek (od stavebnic až po vybavení školních dílen). Chceme ve školách otevřít téma „I instalatér může být
atraktivní povolání“ s cílem výrazně
podpořit učňovské školství. Uspořádáme „veletrh pracovních příležitostí“ pro
žáky ZŠ, kde podnikatelé představí profese, které potřebují nebo do budoucna budou potřebovat. Jedná se pře-

devším o podporu technických profesí,
které v současné době nejsou atraktivní. Budeme realizovat projekt „Vezmi
své dítě do práce“. Jeden den v roce
půjdou děti místo do školy se svými
rodiči do práce, aby viděly, jak jejich rodiče tráví svůj pracovní den. Tímto způsobem se dětem představí také práce
opavských institucí a firem.
Výstavba nových hřišť a cvičebních
zón pro mládež i dospělé
V městských sadech je v současné
době k dispozici tzv. tit zóna, která však
svým charakterem slouží pouze menší
skupině lidí. Naší vizí je rozšíření těchto veřejných prvků i do dalších lokací,
např. do volných prostor na ulici Fügnerova. V rámci stávající Fit zóny se v současné době připravuje instalace dalších
prvků.
Rodinné vstupné a slevy ve všech
městských zařízeních
V předchozích čtyřech letech jsme zavedli slevy na koupališti a v bazénu
a dále na výstavách pořádaných Opavskou kulturní organizací. V následujícím
volebním období rozšíříme nabídku
městských zařízení, ve kterých bude
možno zakoupit rodinné vstupné.

Vize a plány
Koncepce pružné kapacity mateřských škol, která se bude okamžitě
přizpůsobovat aktuálnímu demografickému vývoji. Zvýšení dostupnosti
mateřských škol
Tato koncepce počítá s postupnou
úpravou vybraných stávajících objektů mateřských škol a s přizpůsobením
projektového řešení případných nových prostor. Cílem je získat v Opavě co
možná nejdříve jistý počet mateřských
škol, jejichž kapacita by se dala pružně
přizpůsobit očekávanému počtu dětí
otevřením nebo uzavřením části školky. Část objektu (např. jedno oddělení)

by byla oddělitelná od zbytku školky
(uzamčením spojovacích dveří, vlastním vchodem atd.) a dala by se na daný
školní rok pronajmout např. zájmovým
skupinám, kroužkům a jiným vhodným sdružením. Pronájmem prostor
by se pokryly náklady na jejich údržbu
a provoz. V případě nízkého počtu dětí
v předškolním věku by se tedy nemusely školky uzavírat a slučovat.
Založení předškolek pro děti od 2 let,
jejichž rodiče se chtějí po dvouleté
rodičovské dovolené vrátit na částečný úvazek do zaměstnání
Aktivně podpoříme vznik zařízení pro
výchovu a vzdělávání dětí mladších
3 let. Uvědomujeme si současný nedostatek těchto zařízení i potřebu jejich
existence pro rodiče, kteří řeší problém
s návratem do zaměstnání. Těmto
předškolkám budeme věnovat zvýšenou pozornost vzhledem k odlišnosti
a náročnosti výchovy tak malých dětí –
správně zvolený vzdělávací a výchovný
program, vhodné zázemí a technické
vybavení, vhodně volená a zdravá strava, proškolený personál apod.
Finančně podpoříme běžné školy při
zajišťování asistentů pro své žáky
s postižením
Do kapitoly školství přidáme finanční
prostředky pro sanaci školních rozpočtů. Asistent je placen krajem pouze
z 80 %, zbytek musí doplatit škola ze
svého rozpočtu, tj. na úkor platů svých
zaměstnanců.

