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Harmonogram pracovní skupiny

1. Úvod (přivítání členů) 15:00 – 15:05

2. Diskuze k závěrům minulé pracovní skupiny 15:05 – 15:20

3. Vstupní informace k tématu 15:20 – 15:40

4. Řešení klíčových problémů 15:40 – 16:40

5. Podněty k vizi 16:40 – 16:55

6. Závěr 16:55 – 17:00

7. Neformální diskuze 17:00 – 17:30
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Představení činnosti pracovní skupiny
Pracovní skupiny 

• Image města jako metropole regionu 

• Kvalita života a soudržnost jeho obyvatel 

• Prosperita města 

• Udržitelná mobilita 

Termíny jednání a jednotlivá témata 

• 12. 6. 2019 Podmínky pro podnikání a ekonomickou činnost – pro-investorská 

politika města 

• 26.9.2019    Školství a vzdělávání, univerzita

• Listopad Inovace jako cesta k prosperitě města 

Formát jednání 

• Moderována diskuze

• Tvorba podnětů pro tvorbu Strategie a dílčích dokumentů 

• Připomínkování dokumentů

• Účast členů na veřejném projednávání 

• Neformální diskuze



Prosperita 
města–
Školství a vzdělávání, univerzita
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Základní údaje - možnosti vzdělání ve městě

Střední školy

Gymnázium Jateční Střední průmyslová škola Resslova

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a 

technická

Střední škola obchodu, řemesel, služeb Severočeská střední škola s.r.o. – soukromá

Obchodní akademie mistra JANA HUSA - soukromá Soukromá obchodní akademie BSL s.r.o. – soukromá

Soukromé střední odborné učiliště Industria II. s.r.o. - soukromá TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o. – soukromá

Střední škola obchodu a služeb s.r.o. - soukromá

Instituce, zajištující formální vzdělávání ve městě:

 22 základních škol včetně 4 uměleckých 

 13 středních škol

 1 univerzita 

Zařízení pro volný čas dětí a mládeže:

 Dům dětí a mládeže 

Instituce, zajištující předškolní vzdělávání ve městě:

 30 mateřských škol
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Základní údaje - možnosti vzdělání ve městě

Fakulty a počty studentů UJEP v roce 2018
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Filozofická fakulta 701 

Fakulta strojního inženýrství 479 

Pedagogická fakulta 2 756 

Přírodovědecká fakulta 769 

Fakulta zdravotnických studií 693 

Fakulta sociálně ekonomická 1 290 

Fakulta životního prostředí 357 

Fakulta umění a designu 371 

Vývoj počtu studentů na UJEP 2001 - 2018
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Základní údaje – výdaje na vzdělání 
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Běžné výdaje Kapitálové výdaje Čerpání rozpočtu

Zdroj: rozpočet města

Vývoj celkového rozpočtu pro oblast školství v letech 2014 – 2018, rozdělení

na běžné a kapitálové výdaje a celkové čerpání rozpočtu
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Spokojenost obyvatel se vzděláváním ve městě

2,07

2,34

2,34

2,45

2,48

2,52

2,74

3,03

3,32

3,39

3,44

0 1 2 3 4 5

Dopravní obslužnost ve městě (MHD)

Dostupnost lékařské péče

Vysoké školy (dostupnost a kvalita)

Zákl./střední školy (dostupnost a kvalita)

Mateřské školy (dostupnost a kvalita)

Dopravní obslužnost - (veřejná dálková doprava)

Dostupnost sociálních služeb

Možnost sportovního vyžití

Podpora zájmové (spolkové) činnosti

Možnost kulturního vyžití

Volnočasové aktivity pro občany města

(1 = nejlepší, 5 = nejhorší)



Moderovaná  
diskuze 
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Strom problémů 
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klíčový 

problém 

Důsledky

Příčiny

Metodická pravidla 

 Dodržujeme hierarchickou strukturu

 Postupujeme od abstraktního ke 

konkrétnímu

 Snažíme se postihnout všechny aspekty 

problému - rozvětvující se schéma

 Větve představují rozhodovací úrovně 

- hledáme alternativní způsoby řešení

 Položky na dané úrovni jsou nahlíženy 

ze „stejného úhlu pohledu“

 Prioritizujeme – jednotlivé aspekty jsou 

řazeny a kvantitativně hodnoceny
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Jaké problémy budeme dnes řešit?
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Problém č. 1
Proč město aktivně ve veřejném prostoru  

nežije univerzitním životem
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Vize – jak na to?
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Co by mělo být obsaženo ve vizi

• žádoucí cílový stav v nabídky vzdělávání/propojení města s univerzitou

Jaké pozitivní asociace 
by měla vize vyjadřovat? 

Jaké negativní asociace 
by neměla vize vyjadřovat? 

+ -
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