Školství
Naší prioritou je zajištění materiálního a technologického vybavení škol a studentů tak, aby bylo možné
bezproblémově realizovat distanční výuku ve všech rodinách a oblastech Jihočeského kraje.
Podpoříme rodiny s dětmi a studenty tak, aby podpora byla zaměřena na využívání moderních
technologií ve výuce včetně podpory konektivity studentů středních škol a gymnázií. Vytvoříme
program podpory jihočeských rodin při nástupu jejich dětí do prvních tříd základních škol.
Nastavíme kritéria pro hodnocení kvality ředitelů tak, aby úspěšní ředitelé nemuseli každých 6 let
procházet novým konkurzem.
Zahájíme mnohem intenzivnější spolupráci s pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích tak,
abychom zajistili akreditaci pedagogických oborů, které jsou na středních školách v kraji dlouhodobě
nedostatečně
naplněny
jako
například
matematika,
fyzika
a
další.
Vytvoříme motivační programy pro přivedení nových pedagogů do Jihočeského kraje, budeme
spolupracovat spedagogickou fakultou tak, abychom umožnili získání pedagogického vzdělávání i
lidem z jiných oborů, pokud mají zájem o pedagogickou činnost na středních školách v kraji.
Budeme spolupracovat s podnikatelským sektorem při získávání praxe studentů za účelem zvýšení
jejich konkurenceschopnosti na trhu práce a vytvoříme podmínky pro zapojení nejlepších techniků z
firem do vzdělávání v technických oborech.
Podpoříme výstavbu a rozvoj mateřských a základních škol v obcích prostřednictvím Krajského
investičního fondu.
Budeme intenzivně spolupracovat s Jihočeskou univerzitou a jihočeskými vysokými školami, jejich
organizacemi a vědecko-výzkumnými institucemi.
Velkou podporu věnujeme klasickému učňovskému školství ve vztahu na oborovou skladbu, s ohledem
na potřebu trhu práce a demografický vývoj.

Sport
Prostřednictvím Krajského investičního fondu podpoříme obce a města při výstavbě sportovní
infrastruktury stejně jako při její rekonstrukci a obnově. Cílem je zajistit maximální kapacity pro
rekreační, výkonnostní a profesionální sport.
Budeme podporovat mládež v krajských sportovních klubech, a to jak těch amatérských, tak
výkonnostních, včetně krajských sportovních akademií velkých klubů za podmínek, že při
profesionálním přestupu mladých sportovců z krajských akademií bude kraj ekonomicky profitovat na
tomto přestupu a peníze se vrátí zpět do rozvoje mládeže v kraji.
Nastavíme systematickou podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot v jejich činnosti formou
inteligentních dotačních titulů respektujících jejich potřeby tak, aby na základě spolupráce s krajem

mohly
koncepčně
plánovat
investice
do
rozvoje.
Ve spolupráci s městy a obcemi budeme navyšovat počty a kapacitu sportovišť přístupných veřejnosti.
Budeme podporovat významné sportovní akce, které propagují Jihočeský kraj. Zajistíme podporu
handicapovaných sportovců.

Veřejné zakázky
Jasnou prioritou je maximální otevřenost a transparentnost v zadávání veřejných zakázek s využitím
moderních elektronických nástrojů pro jejich zadávání. Zveřejňování oznámení o zakázkách,
předpokládané hodnotě zakázek, seznamy všech uchazečů o zakázky, zprávy o hodnocení nabídek,
zprávy o zadávacím řízení, konečné ceny realizovaných zakázek a smlouvy s dodavateli.
Trváme na dodržování postupů při zadávání veřejných zakázek nejen na úrovni krajského úřadu, ale i
ve všech zřizovaných organizacích nebo organizacích s majetkovou účastí kraje.
Budeme důsledně používat vzorové zadávací a smluvní podmínky ke snížení rizika manipulace výběru
nebo smluv nevýhodných pro zadavatele.

