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Svitavy se přidaly k projektu Města vzdělávání 

 

Svitavy se v lednu připojily ke čtveřici měst v pilotním projektu Města vzdělávání obecně prospěšné společnosti 
EDUin.  Dalšími doposud zapojenými městy jsou Dvůr Králové nad Labem, Kutná Hora a Žďár nad Sázavou. Tato 
města se v rámci projektu společně se zástupci EDUin pokusí zlepšit kvalitu vzdělávání v regionu a navrhnout možnosti 
jeho rozvoje v dlouhodobějším časovém horizontu. Do projektu se nezapojí pouze školy a městská samospráva, ale i 
řada dalších institucí, organizací a firem z regionu. „Smyslem projektu je propojit významné zástupce nejrůznějších 
institucí a firem se školami a zastupiteli a posílit síť vztahů, která povede k zlepšení nabídky a možností vzdělávání 
v regionu,“ popisuje smysl projektu Města vzdělávání jeden z jeho koordinátorů Vít Krajný.  

„Chceme, aby všechny instituce, které se vzdělávání věnují, jako jsou školy, domy dětí a mládeže, rodinná a mateřská 
centra, divadla, knihovny, galerie, skautské oddíly a další zájmové organizace prohloubily svoji spolupráci.“  Města 
vzdělávání se zaměří jak na rodiče a jejich děti, tak na nabídku vzdělávacích aktivit pro starší generace. Přizvat ke 
spolupráci se budou snažit také firmy a organizace, které se na rozvoji vzdělávání mohou podílet. 

V těchto dnech jednají zástupci EDUin,o.p.s. s představiteli vytipovaných institucí, od poloviny ledna se rozběhl i 
dotazníkový průzkum mezi obyvateli regionu. Zjišťovat se bude nejen jejich spokojenost s úrovní mateřských, 
základních a středních škol v městě, ale i s nabídkou volnočasových aktivit a dostupných kurzů. Ovlivnit strategii města 
v oblasti vzdělávání bude moci každý, kdo na otázky v dotazníku odpoví. Průzkum se uskuteční jak prostřednictvím 
tištěných dotazníků, tak prostřednictvím internetu. Dotazník najdete v elektronické podobě na: 
www.mestavzdelavani.cz a na webu města: www.svitavy.cz . Bude pro vaše odpovědi otevřen do 16. února 2014. S 
výsledky průzkumu budou seznámeni občané zajímající se o formální a volnočasové vzdělávání 4. března v rámci tzv. 
Úvodního setkání k projektu Města vzdělávání a  na stránkách: www.mestavzdelavani.cz .  
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