oblast ŠKOLSTVÍ, VĚDA A VÝZKUM
Kvalitní školství je základ budoucího rozvoje regionu!
Střední školství prochází díky populačnímu propadu krizí kvality i kvantity. Chybí motivace
učitelů i žáků zaměřit své vzdělání na nejcennější atributy, které jim může škola dát:
dovednosti, znalosti a praxi. Mnozí středoškoláci nejsou na práci ve svém oboru připraveni tak, aby
se dokázali prosadit. Proč musí absolventi mnoha vysokých škol pracovat za pokladnou
v supermarketu? Střední školství se musí v učňovských oborech mnohem více věnovat praxi
v reálném prostředí a připravovat své žáky na vstup do něj. Chybí nám propojení odborných
středních škol s podnikatelským sektorem. A kraj musí kooperovat s vysokými školami, aby
střední a vysoké školství probíhalo v symbióze a neprodukovalo jen další a další zbytečné
absolventy. Podmínky k tomu musí a může dát jednoznačně kraj. Jsme připraveni se s touto
výzvou poprat.











Zavedeme příspěvky na zvýšení platu aktivních a kvalitních pedagogů nad rámec tabulek,
jako prevence jejich odchodu ze školství.
Podpoříme perspektivní učňovské školství včetně řemesel, dle potřeb trhu práce.
Zaměříme se na podporu technického vzdělávání dětí a zabráníme odlivu mozků z kraje.
Musí přijít nezbytná rekvalifikace dělníků z utlumovaných oborů ve spolupráci se
soukromníky a firmami v kraji.
Společná stipendia firem a kraje pro studenty učilišť, středních i vysokých škol mohou udržet
studenty v kraji a zajistit jim pracovní místa již během praxe.
Rozumná inkluze žáků a zachování speciálního školství jako alternativy pro handicapované
žáky.
Rekvalifikace nezaměstnaných musí probíhat dle skutečných potřeb trhu práce.
Budeme intenzivně spolupracovat s vysokými školami na zprostředkování praxe pro
studenty na start-up programech pro začínající podnikatele (nejen) z řad absolventů
vysokých škol.
Podpoříme výstavbu nové moderní krajské knihovny.
Budeme pomáhat vysokým školám při zřizování profesně orientovaných oborů.

garanty tématu ŠKOLSTVÍ, VĚDA A VÝZKUM jsou:



Ing. Michaela Roubíčková Ph.D.
Od roku 1994 vysokoškolský pedagog, na Slezské univerzitě v Opavě se věnuje vědecké
činnosti v oblasti podnikových financí. Je starostkou obce Vřesina, místopředsedkyní Svazu
místních samospráv ČR Moravskoslezského kraje a zároveň je členkou Rady SMS ČR a
členkou Pracovní skupiny pro financování samospráv.
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Mgr. Marcela Schullová
Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a od roku 1993 pracuje jako
středoškolský pedagog na Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, s.r.o. v
Šilheřovicích. Od roku 2010 působí jako zastupitelka v MO Slezská Ostrava, je členkou
Kontrolního výboru a Komise pro komunikaci s občany a vydávání Slezskoostravských novin.
Již 7 let je členkou výboru MO TOP 09 ve Slezské Ostravě a od letošního roku členkou
Regionálního výboru TOP 09.
Bc. Tomáš Velička
Vystudoval Filozofickou fakultu Ostravské univerzity a je ředitelem Poradny pro primární
prevenci v Ostravě a krajský předseda TOP 09. Dále působí jako pedagog na VOŠ, supervizor
v sociálních službách, je členem expertní komise TOP 09 pro vzdělávání a byl člen Rady města
Bílovce.
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