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Současný stav. 
Stav ústeckého školství je možno označit za jeden z mála segmentů, u kterého došlo za poslední čtyři 
roky ke zlepšení stavu. Tato charakteristika je spojena s čtyřletým odborným řízením ústeckého školství.
I přes zlepšení trendu má ústecké školství nedostatky a neřešené oblasti, jako jsou nízké investice do 
oprav školských budov, přetížení učitelé apod.

Náš cíl.  
Město poskytne Ústečanům kvalitní vzdělání, které je základem kvalitního života a nejlepší investicí 
města do svých obyvatel.
1. Zajistíme ústeckým učitelům z prostředků města Ústí nad Labem jasně definované benefity.
2. Opravíme ústecké školy, které jsou v havarijním stavu nebo na hranici havarijního stavu.
3. Získáme do majetku města budovu Gymnázia Stavbařů a objekt využijeme pro výuku ústeckých dětí 

a pro volnočasové aktivity Domu dětí a mládeže. 

Jak provedeme. 
 Okamžitě uvolníme investiční finanční prostředky na opravy ústeckých škol v havarijním stavu.
 Budovu Gymnázia převedeme do majetku Ústí jednáními na MŠMT a s Ústeckým krajem.
 Okamžitě zajistíme lepší ekonomické podmínky ústeckým učitelům formou benefitů:

o přímá ekonomická podpora
o aktivity proti syndromu vyhoření
o další benefity dle zájmu pedagogů

Co získáme zlepšením systému školství a vzdělání ve městě Ústí nad Labem.
 Poskytneme ústeckým dětem a mládeži to nejdůležitější, kvalitní vzdělání v kvalitních zařízeních.
 Podporou ústeckých učitelů získáme dobře placené a motivované pedagogy pro ústecké děti.
 Spokojené rodiče a spokojené a vzdělané žáky.

Další témata související se školstvím a vzděláním ve městě Ústí nad Labem.
 Realizujeme společné projekty s UJEP, DDM a ZŠ v oblasti informatiky, robotiky a přírodních věd.
 Realizujeme v okolí ústeckých škol projekt „Zóna 30 km/hodinu u školí“ a projekt „Pěšky do školy“ .
 Podpoříme spolupráci s ústeckými sportovními kluby projektem „Trenéři a sportovci do škol“.
 Významnou prioritou je získání Gymnázia Stavbařů do majetku města Ústí 
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