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Výzvy a východiska

“Vytvořit prostě 
nejlepší strategii 
rozvoje školství 
města v ČR. Navíc 
srozumitelnou       
a atraktivní”
— Jan Havránek

“Do způsobu 
tvorby Strategie 
zapojit co nejvíce 
zájmových skupin 
a osob. Najít co 
nejširší shodu. ”
— Jakub Rychtecký

“Provázat 
Strategii s dalšími 
koncepčními 
dokumenty. 
Zaměřit se na 
data a fakta.”
— Ivana Liedermanová



V rámci zpracování jsme zvolili netradiční přístup ke hodnocení 
vstupních podkladů. Parametry analýzy jsme si s ohledem na 
relevantnost potřeby identifikovali  na pracovních skupinách a následně 
byly dílčí výstupy ověřovány v rámci výzkumu či dalších analýzách.

Jak vidí žáci svoji školu, své učitele? Co 
je na studiu baví a co naopak jim vadí?

ŽÁCI

RODIČE

ZAMĚSTNANCI

ATRAKTIVITA MĚSTA

KAPACITY ZAŘÍZENÍ

AKTIVITY ŠKOL

V čem mohou být přínosní a jak  
bychom měli využít jejich potenciál?

Známe pohled zaměstnanců? Jsou 
spokojeni? Jak jim můžeme pomoci? 

Plánujeme a rozvíjíme se souladu s  
okolními či nadřazenými strategiemi? 

Prosperují Pardubice? Žije město? Jsou 
demografické predikce správné?

S ohledem na vývoj města, jsou 
kapacity zařízení vyhovující nebo ne?

TRENDY
Pracujeme s okolními trendy? Známe 
je? Jsme otevřeni novým věcem?

MARKETING A PR
Jak moc může marketing a PR ovlivnit 
naši pozici? Věnujeme tomu pozornost?

STRATEGIE

Co vše pro děti děláme? Jsou aktivity 
nabízeny napříč zařízeními?

Dáváme do rozvoje zařízení dostatek 
zdrojů? Známe výdaje jiných měst?

FINANCOVÁNÍ

Co jsme zkoumali



Rozsáhlé výzkumu a široké zapojení lidí
929 zaměstnanců, 3.669 rodičů, 4.102 žáků, 59 ředitelů 

Připomínkové řízení
59 připomínek od 6ti osob.

Marketing a prezentace Strategie
Testovací microsite školství, základy pro Školství v datech

Pracovní skupiny a workshopy
59 pracovních jednání, 10 workshopů, 4 fokusní skupiny

Zodpovědný přístup
7.000+ stran příloh, predikce vývoje kapacit, demografie

Rozsah práce



Pohled našich dětí a žáků

Jaká je moje 
škola?

Co bych dělal 
jako ředitel?
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Tvo!íme presti"ní #kolství, které p!ipraví 
mladou generaci do pracovního i$osobního 
"ivota. Pru"n% reagujeme na spole&enské 
i$technologické trendy. 

Moderní a$ atraktivní v'uka "áky baví 
a$motivuje k$dal#ímu poznávání. Podpo-
rujeme práci na projektech a$praktick'ch 
modelech v'uky. (editel se posouvá do 
role lídra.

U&itel je aktivn% zapojen do chodu #koly, 
jeho podn%ty a$ nápady jsou pr)!ezov% 
aplikovány. Ve #kolách panuje kolegiální 
a$tv)r&í atmosféra s$otev!enou komunikací. 

M%sto vytvá!í prost!edí, ve kterém je pro 
#koly partnerem, metodickou oporou 
a$ centrem #í!ení dobré praxe. Spole&n% 
vytvá!íme image #kol, které jsou pilí!em 
"ivota ka"dého jednice.

Abychom tuto Vizi naplnili, budeme inves-
tovat úsilí do:

56.7()3.8928(,:+3)3.;:'(.
<:0:=+:.>?='@=(*+2.*A*+BC?

46..7(8,(;3.'(C/3+3=D-.
:EC(+2,:D3.8:CF*+=:=DG.
H'()*'IDJ.8:9-83=-

K6..#=L2,2L?M)=-J(.
:EC(+2,?;-D-J(./9-*+?/?.
'ELF+3C.:.1M'GC

do roku 2030, tato Strategie zajistí:

.! N-*+(./0(.':1LB./:0L?O2D'B.
L-+F.,EN&.:E$&

.! $,IH3=-.*/('(;3=(*+2.LF+-P.
1M'G.2E0(L2@G

.! Q(L/(0?.L(O0BJ(.
/0:D(,=-J(.')2C:+?..
:EC(+2,:D2.8:CF*+=:=DG

.! Q03*+21./:0L?O2D'BJ(.
H'()*+,-.,E0MCD2.D3)B.R3*'B.
03/?O)2'A



Rozpad cílů

naše závazky



Usilujeme o progresivní, 
dynamickou formu 
řízení města.

Naším cílem je 
zjednodušit přístup k 
informacím, které 
občany zajímají.

Vhodná forma 
komunikace a 
participace však může 
přinést rychlou změnu.

Prezentace Strategie



Jaké jsou naše priority?

Průběžné informace na 
úrovni každého projektu.

Řazení projektů ke každé 
zapojené školo.

Toto, i mnohem více.

Vše děláme otevřeně, 
transparentně, s 
důvěrou. 

Strategie školství



Co je ve školství 
nového? 

Jaké projekty 
začínáme?

Jak vypadá škola, do 
které bude chodit moje 
dítě?

Mimo celé sekce aktualit 
spustíme i měsíční 
newslettery pro 
uživatele.

Aktuality



Prací žijeme. Baví nás. 

Sledujeme data a na 
datech rozhodujeme?

Motivujeme sebe              
i ostatní

Chceme, aby práce v 
pardubickém školství 
byla prestiž pro 
každého.

Náš život



Děkujeme za pozornost


