Vzdělávání, sport a kultura
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Školství - (předškolní, základní, střední, mimoškolní)
Sport - (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity)
Kultura, památky - (kulturní a společenské aktivity, památky, sakrální stavby,
tradice)
Otázky spojené se školstvím řešili účastníci komunitního plánování, které se konalo
27 května 2014 na MěÚ v Turnově - Za největší problémy označili to, že školy nemají
manažery na přípravu a řízení projektů rozvoje. Postrádají lepší úpravu areálů v okolí škol
nebo větší volnost při vytváření venkovních volnočasových areálů. Kritizovali nedostatek
asistentů, vysoké provozní náklady školy, nedostatečné investice do budov, nedostatek
školních psychologů či přísný normativ financování pracovníků škol. Poukázali na špatné
vybavení škol, nedostatečnou prevenci rizikového chování, „vyhoření“ učitelů i špatný
vztah rodič – učitel (škola). Příležitost vyjádřit se k tomuto problému využilo 12 zástupců
samosprávy, neziskových organizací i zástupců firem.
Navrhli i možná řešení. Patří mezi ně mimo jiné úzké propojení školy a zřizovatele při
přípravě a řízení projektů nebo propojení škol a svazků obcí. Uvítali by vytvoření etického
kodexu chování rodiče ke škole a kodex chování učitele. Školy by měly více prezentovat
své úspěchy, měly by k tomu více využívat internet. Důležitá by byla i společná setkávání
ředitelů, kde by se předávaly zkušenosti z dobré praxe.
Téma mimoškolní vzdělávání, vzdělávání v oblasti strategického a územního
plánování - Za největší problém v této oblasti účastníci označili málo peněz na vybavení,
zapojení aktivit do rodiny, nepropojení vzdělávání mezi generacemi nebo zneužívání
dotačních peněz. Poukázali na to, že aktivní lidé se navzájem neznají, uvítali by více peněz
v systému a jednodušší přístup k nim, větší motivace účastníků kurzu i vedoucích kroužků.
Postrádají také prezentaci pozitivních příkladů.
K řešení této situace by mohly přispět společné kurzy pro všechny generace, propojení
kurzů s hlídáním dětí, daňové úlevy a vzdělávací kurzy pro vedoucí, společná oborová
setkání, sdílení společných zkušeností a informací či společná prezentace. Přítomní
poukázali na to, že motivací k účasti v kroužku je také moderní vybavení.

Téma sportoviště a hřiště - Podle účastníků je největším problémem v této oblasti
nedostatek financí na vybudování nových sportovišť a striktně dané hygienické normy a
předpisy. Neexistují pravidla koho podporovat více a koho méně, vzájemná spolupráce je
pak mnohdy dost obtížná. Přítomní by uvítali více sportovišť i dobrovolníků pro jejich
údržbu. Poukázali na nedostatek rovných ploch vhodných pro vybudování sportoviště.
Jejich stavbu navíc není možné realizovat dobrovolnicky, je k tomu potřeba odborná firma,
což je ale drahé.
Řešením by mohlo být propojení sportovních a kulturních akcí, čímž by se zefektivnil
provoz sportovních zařízení (sokoloven). Měl by se nastavit systém kontroly veřejných
sportovišť, nová by měla být navrhována koncepčně a měla by vycházet z dané lokality. Je
potřeba zahrnout sportoviště do územní dokumentace, nastavit pravidla jejich fungování a
vyčleňovat adekvátní část prostředků z veřejných rozpočtů na podporu sportu. Musí se
mimo jiné také lobbovat za smysluplnost norem a udržitelnost nebo vytvořit dotační
program, který by zajistil dostatek prostředků pro sportoviště.
Téma sportovní aktivity - Za největší problém bylo označeno to, že rodiče nevedou děti
ke sportu a nemají na ně čas, je málo vedoucích z řad dobrovolníků a dobrovolnictví navíc
není moderní. Účastníci kritizovali také účelnost využití přidělených dotací do této
oblasti, spolky a neziskové organizace nemají peníze na předfinancování projektů. Je
obtížné udržet kvalitu vedení sportovních aktivit, sportovní kroužky jsou pro řadu rodin
nákladné apod.
Řešením by mohla být lepší propagace sportovních aktivit, například využitím
informačních center, kombinací internetu, tištěných materiálů a vývěsních tabulí. Je nutné
lépe oslovit veřejnost, vést mladé ke sportu již od útlého věku a využít příklady dobré
praxe. Kroužky pracující s mládeží si zaslouží finanční podporu, o dotačních prostředcích
by se mělo rozhodovat na lokální úrovni. Měly by se pořádat sportovní akce masového
významu, měly by se propojit sportovní a kulturní aktivity.
Téma památky - Za největší problém účastníci označili nedostatek finančních prostředků,
nedostatečnou obnovu nezapsaných památek místního významu, špatné hledání funkčního
využití památky nebo opravu památek bez dalšího využití. Problematická je také
rekonstrukce a udržení stavu památek i to, že obnova památek není v Česku prioritou.
Přítomní kritizovali také neprovázanost služeb cestovního ruchu s obnovou památek,
nedostatečný zákon o památkové péči a jeho nevymahatelnost, nedostatečnou vstřícnost
úřadů, neefektivní využití finančních prostředků, protichůdnost zákonného rozhodování
úřadů nebo nedostatečnou informovanost majitelů památek.
Účastníci jednání hledali také možná řešení problémů. Mohlo by jím být větší zapojení
ubytovatelů do cestovního ruchu, oživení a propojení památek pomocí příběhů, větší

vstřícnost obcí k majitelům památek, větší zapojení památek do cestovního ruchu i více
investic do propagace cestovního ruchu. Uvítali by vytvoření „týmů“ majitelů památek,
které by spolupracovaly s dobrovolnými svazky obcí. Majitelé by o svých záměrech měli
předběžně jednat s úřady a měli by se také navzájem scházet a vyměňovat si informace.
Téma kulturní aktivity v regionu - Za největší problémy v této oblasti účastníci označili
to, že se kultura musí dotovat, chybí jednotný systémový kalendář akcí z celého
zájmového území a akcí je navíc příliš mnoho. Upozornili na to, že region nejsou pouze
města, ale hlavně venkov. Kultura je podle nich velmi diverzifikovaná a neobejde se bez
bohémů. Její ziskovost se velice obtížně sleduje. Účastníci se také shodli na tom, že lidé
současnou kulturu nechápou, že je nedostatek lobbistů, kteří by za ni bojovali a že veřejná
správa nevyčleňuje ze svého rozpočtu dostatek prostředků na kulturu.
Jak tyto problémy řešit? Vytvořením centrálního kalendáře akcí, podporou vzniku
prostředí pro spolupráci, pořádáním školení a seminářů. Měly by se sloučit některé
kulturní akce do jedné větší, je třeba více propagovat místní umělce a zapojit do kulturních
akcí seniory. Vhodné by bylo vyčlenit z veřejných rozpočtů minimálně 10 % prostředků na
kulturu. Nové akce by se podle nich měly podpořit na začátku a pak v dalším roce podle
pravidla „třikrát a dost“.
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