Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
ýíslo aktivity

Koncepþní Ĝízení rozvoje školství

A07-01
Vazba na dílþí
strategické cíle:

DC02 Rozvinutá obþanská vybavenost mČsta a posílení úlohy Mnichova
HradištČ jako spádového centra

Garant aktivity:

MČstský úĜad Mnichovo HradištČ – Finanþní a školský odbor
ěeditelé základních škol zĜizovaných mČstem
ěeditel Gymnázia, pĜípadnČ zástupce zĜizovatele (StĜedoþeský kraj)

PartneĜi aktivity:

Lokalizace:
Soulad s územním
plánem:

MČsto Mnichovo HradištČ
nerelevantní

Ukonþení:

6 mČsícĤ - zpracování koncepce
Doba celkové realizace aktivity bude
upĜesnČna na základČ rozhodnutí o
zpracování Koncepce jako 1. Fáze
realizace aktivity
V závislosti na rozhodnutí vedení mČsta o
zpracování Koncepce
V závislosti na zahájení prací

Odhad nákladĤ:

250-350 tis. Kþ

Doba realizace:

Zahájení:

RozdČlení nákladĤ:
Zdroje financování:

KomentáĜ:

PÚ07

1. fáze - externí zpracování – 250 – 350 tis. Kþ
2. fáze – koordinace þinnosti
Rozpoþet mČsta

PĜedmČtem aktivity je:
1. fáze
Zpracování Koncepce rozvoje školství ve mČstČ. Hlavním cílem je
dokonalé zmapování souþasné situace (aktuální kapacity, spádovost,
škol, dopravní dostupnost, ekonomická analýza, zdroje) a ve vazbČ na
výstupy této fáze návrh opatĜení vedoucích k optimálnímu využívání
kapacit školské infrastruktury, pĜípadnČ další doporuþení. Z dĤvodu
schopnosti nadhledu pĜi zpracování Koncepce se doporuþuje
zpracování externím zpracovatelem ve spolupráci se zástupci garanta
aktivity a uvedených partnerĤ.
2. fáze
ZajištČní koordinace þinnosti škol a školských zaĜízení ve vazbČ na
závČry ze zpracované Koncepce, organizování pravidelných setkávání
zainteresovaných subjektĤ za úþelem naplĖování závČrĤ plynoucích ze
zpracovaného dokumentu.
Ekonomické dopady – nastartování procesu koncepþního Ĝízení oblasti školství
vytváĜí podmínky a pĜedpoklady pro efektivní nakládání finanþních prostĜedkĤ –
promyšlené poĜizování vybavení, pomĤcek, vytváĜení technického zázemí
Spoleþenské dopady – vyjasnČní pozic jednotlivých aktérĤ – zklidnČní souþasné
rivality mezi školami

Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ
Ekologické dopady – nelze jednoznaþnČ vyjádĜit, v pĜípadČ investiþních akcí lze
pĜedpokládat aplikaci principĤ trvale udržitelného rozvoje -> pozitivní ekologické
dopady.

Rizika realizace:

VýbČr vhodného zpracovatele
Ochota vedení škol ke spolupráci

