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Vzdělání - Chodov je městem, kde vyrůstám

Moderní výuka i vybavení na školách
Vybavení ve školách i forma výuky odpovídá požadavkům na vzdělávání pro 21.století. Dlouhodobě roste odbornost učitelů.
Název projektu

Investice do modernizace výuky
školských zařízení dle potřeby

Investice do modernizace výuky
gymnázia Chodov

V případě převzetí odpovědnosti za zřízení školy bude
město realizovat vybavení tříd. Odborné nejazykové
učebny mají omezené vybavení, zcela chybí laboratoře.
Na základě protokolu o kontrole Krajskou hygienickou
stanicí v Karlových Varech byl vypracován dvouetapový
plán na odstranění závad.

Vzdělávání pedagogů

Revitalizace školních zahrad

Dopravní hřiště

Odhad nákladů (tis. Kč)

Popis
Mimo energetické úspory, které jsou realizovány skrze cíl
3 udržitelnost a ekologie, budou hlavní investice
směřovat do odborných učeben ( Půjde o jazykové
učebny, učebny chemie, fyziky vč. zabezpečení
bezbariérového přístupu.). Pro rozvoj vzdálené výuky
město bude iniciovat posílení konektivity a IT vybavení.

Realizace

Dotace/%

Stav plnění

AP 2022

AP 2023

4 mil. Kč

V souladu s růstem požadavků na odbornost i rozvoj
výuky bude město jako zřizovatel podporovat růst
vzdělání mezi pedagogy. Aktivity budou směřovat
především k motivaci těchto osob k průběžnému
profesnímu vzdělání.
Tvorba studie o rozsahu revitalizace zahrad ostatních
mateřských a základních škol. Následná fyzická obnova
zahrad školních areálů. Postupně budeme tvořit
projektové dokumentace a realizovat v letech.
Vybudování dopravního hřiště pro výuku dětí a mládeže
o bezpečnosti silniční dopravy, nácvik chování v
silničním provozu. Posunout myšlenku k realizaci. Hřiště
bude propojeno s aktivitami asistenta prevence
kriminality. Dopravní hřiště bude po realizaci volně
přístupné i širší veřejnosti

Chodov je v centru transformace kraje
Chodov bude lídrem transformace kraje. Nejen v souvislosti s očekávanou změnou v území město připraví podmínky pro rozvoj nové ekonomiky.
Název projektu
Realizace preventivních programů pro
omezení sociálních problémů

Celoživotní vzdělávání - Programy na
podporu zvýšení finanční gramotnosti

Sytém prostupného zaměstnávání

Aktivity vyplývající z programu FST

Zřízení jeslí pro podporu návratu
mladých do pracovního procesu
Využití nezaměstnaných osob k veřejně
prospěšným pracím a k veřejné
službě

Popis
Odhad nákladů (tis. Kč)
Město bude iniciativně podporovat aktivity externích
subjektů k realizaci preventivních programů - Cílem aktivit
bude např. dlouhodobě nezaměstnaní umístěni na trh
práce v komerčním sektoru.
Město bude podporovat popř. v případě dílčích aktivit
iniciovat aktivitu externích subjektů v rozšiřování nabídky
celoživotního vzdělávání ve městě. Např. kurzy
zaštiťované neziskovými organizacemi - pokračovat
ideálně v prostorech knihovny.
Vytvoření systému prostupného zaměstnávání, který
umožní získat pracovní zkušenosti pro znevýhodněné
skupiny nezaměstnaných. Případně pokračování projektu
realizace sociálních firem.
Zapojení města do realizace plánu spravedlivé
transformace PSÚT Karlovarského kraje. Jejím cílem je
restrukturalizace uhelného regionu (Karlovarského kraje)
prostřednictvím strategie a realizace projektů. Bude se
prostřednictvím odborných skupin zabývat například
dekarbonizací regionu (energetika, teplárenství),
ukončením těžby a následným využitím dolů,
vzděláváním, vědou, výzkumem a inovacemi a
socioekonomickými projekty.
Město bere na vědomí podnět zřízení jeslí, který by
pomohl snadnějšímu vstupu rodičů na trh práce. Pro
realizaci aktivity bude chceme si nejprve ověřit zájem
občanů. V roce 22 můžeme začít připravovat "průzkum
trhu" a zjištění zájmu
Každoročně bude určitý počet dlouhodobě
nezaměstnaných cíleně umístěn na trh práce v podobě
veřejně prospěšných pracích.

Realizace

Dotace/%

Stav plnění

AP 2022

AP 2023

Škola je centrem života ve městě
Městské školství bude důležitou součástí rozvoje občanské společnosti. Děti, žáci, rodiče budou zapojování do rozvoje města či ho budou přímo iniciovat.
Název projektu
Environmentální a regionální výuka na
základních školách

Školní kulturní a komunitní akce za
podpory města

Středisko prevence kriminality pro
primární prevenci v dané oblasti na ZŠ a
v NZDM

Podpora základních škol při přípravě
na budoucí povolání

Zavedení nových podpůrných pozic do
všech ZŠ pro žáky se soc.
znevýhodněním

Popis
Město je dlouhodobě aktivní v účasti na výuce žáků a
studentů. Do budoucna je v souladu s cílem zvýšit
sounáležitost žáků a studentů s městem. Dlouhodobě
aktivita bude probíhat i ve spolupráci s DDM.
Akce pořádané školami budou tam kde to bude možné
propagovány skrze město i širší veřejnosti s cílem
podpory rozšiřování komunity rodičů a ostatních obyvatel
města.
Město má vytvořené pozici asistenta kriminality. Hlavní
aktivitou bude podpora marketingu: výroba propagačních
materiálů, návrhy a tisk letáků. Pravidelné zapojení
moderních prvků primární prevence (např. revolution
train). Pro další rozvoj chybí lidský kapitál, který by to
vedl. Mimo propagaci bude město iniciovat i nový
pracovní potenciál.
Podpora výuky technických oborů prostřednictvím
vytvoření nebo rekonstrukcí vhodných prostor ve
školních areálech. K realizaci aktivit bude klíčová
Spolupráce s podniky a např. ISŠTE, kteří např.
pomohou vybavit pracovní dílny. Aktivita realizována
především v rámci krajského projektu FST.

Odhad nákladů (tis. Kč)

Realizace

Dotace/%

Stav plnění

AP 2022

AP 2023

Od roku 2016 je všem školským zařízením v Chodově
k dispozici školní psycholog, logoped, speciální pedagog,
asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním
jako součást komplexní sítě školských poradenských
pracovišť. Aktuálně je realizováno skrze projekt Šablony
(III). Hlavním cílem podpora realizace stávajícího stavu.

Dostupnost všech úrovní vzdělání
Ve městě je dostupné kvalitní vzdělávání ve všech třech stupních MŠ - ZŠ - SŠ. Aktivity povedou ke zvýšení uplatnitelnosti výuky a propojení
všech stupňů vzdělání.
Název projektu

Popis

Město je zřizovatel střední školy

Vytvořit podklady, které povedou k převzetí
středoškolského vzdělání Město se stane zřizovatelem.
Převzetí je plánováno v roce 2022.

Střední škola aktivně spolupracuje s
podnikateli

Komunikace s Karlovarským krajem a zaměstnavateli s
účelem optimalizace studijních oborů dle regionální
poptávky zaměstnavatelů. Klíčovým partnerem aktivity
KARP.

Spolupráce s pedagogickými SŠ a VŠ motivační program pro nové pedagogy

Středoškolské vzdělání musí být zajištěno kvalitním
pedagogickým sborem. Pro zajištění tohoto stavu bude
město spolupracovat na realizaci získaní motivačního
příspěvku pro nové pedagogy, které jsou řešeny v rámci
FST pro Karlovarský kraj. Aktuálně jsou připraveny
návrhy grantových schémat o které města budou žádat.

Odhad nákladů (tis. Kč)

Realizace

Dotace/%

Stav plnění

AP 2022

AP 2023

