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Naše závazky
 — Aktivně budeme lákat nově příchozí pedagogy, aby se starali o naše děti a učili je.

 — Nabídneme vzdělávání a rozšiřování obzorů i dospělým.

 — Budeme aktivním partnerem přeshraniční spolupráce pro naše spřátelená německá města.

3,84  
hvězdiček získaly 

školy od svých žáků

hranice smAš

Z hlediska vzdělání odpovídá nabídka předškolního, 
základního a středoškolského studia současným potřebám 
města a předpokládanému demografickému vývoji. 
Předškolní vzdělávání v Aši je zajištěno třemi mateřskými 
školami a spojenou mateřskou a základní školou. 

Mateřské školy disponují dostatečnou kapacitou, vycházejí 
vstříc pracujícím rodičům a přijímají děti 
už od 2 let.

Základní vzdělání je zajištěno pěti základními školami. 
Zřizovatelem MŠ a ZŠ je město Aš. Kapacitně jsou MŠ 
zaplněny na 90 % a ZŠ na 80 %. Nabídku vzdělávání v Aši 
doplňuje Gymnázium Aš, které zřizuje Karlovarský kraj. 

Investice do školních objektů a školských zařízení je 
průběžná za účelem zajištění dostatečných kapacit 
i pro vytváření podmínek pro další rozvoj, investice 
a aktivity ve vzdělávání apod. Toto opatření má 
významnou vazbu na místní akční plán, jehož součástí 
jsou investiční záměry mateřských a základních škol. 
V dlouhodobém horizontu plánuje město vybudovat 
kampus mateřské a základní školy a nabídnout alternativní 
způsob vzdělávání a cizojazyčné vzdělání.

Vedle škol jsou v práci s dětmi aktivní také další 
organizace – Základní umělecká škola Roberta Schumanna, 
Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš, klub Fénix, 
TEENS klub aj. Tato zařízení jsou nositeli cenných znalostí 
a zkušeností, a to jak v oblasti práce s dětmi a žáky, 
tak se zapojením do různých projektů, aktivit, příp. 
iniciativ a projektů realizovaných místními, nadmístními 
i mezinárodními organizacemi.

Se změnami trhu práce souvisí i požadavky na další 
a celoživotní vzdělávání, rekvalifikace či doplnění 
kvalifikace obyvatel v produktivním věku s cílem zvýšení 
jejich uplatnění na trhu práce, např. v rostoucím sektoru 
služeb či odvětvích s vyšší přidanou hodnotou. Právě 
podpora kvalitního vzdělání s důrazem na rozvoj
odborných, jazykových i měkkých kompetencí a schopnost 
veřejného i soukromého sektoru na místní úrovni 
reagovat na měnící se potřeby trhu práce jsou základními 
předpoklady pro vytváření pracovních příležitostí. V této 
souvislosti město plánuje realizovat projekt vl:aštovka, 
který se na výše uvedené záměry zaměří. 

Aš v roce 2030 těží ze své blízkosti Německa všemi směry. České děti navštěvují jazykové 
školy i školky přímo v Aši. Děti obou států se účastní společných projektů a aktivit. Občané 
příhraničí jezdí mezi městy volně a neřeší, kde nakupují nebo spotřebovávají služby. Všichni 
společně jezdíme za naše státní hranice a neomezujeme se jen možnosti v našem regionu.

Nestačí jen něco vědět, 
je třeba to i využít, nestačí 
něco chtít, je třeba to 
i vykonat.

– Johann Wolfgang von Goethe
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3.1. Moderní výuka a  kapacity
Prioritou pro nás bude modernizace třídního vybavení, 
jako jsou specializované učebny, a rekonstrukce školního 
zázemí, které bude probíhat podle stanoveného plánu. 
Zaměříme se i na podporu pedagogické profese, budeme 
podporovat oceňování a odměňování pedagogů. Našim 
dětem chceme poskytnout i vzdělání alternativní formou 
a nejen v češtině. Každá škola by se mohla specializovat 
na jiné zaměření. Tím by se rozšířila nabídka našeho 
vzdělávání. 

3.2. Podpora celoživotního a  mimoškolního 

vzdělávání 
Zaměříme se na vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých, 
na jejich rekvalifikaci a zejména na vzdělávání v oblasti 
finanční gramotnosti. Chceme našim občanům poskytnout 
další rozšiřování obzorů i v dospělém věku. Podporovat 
budeme nadále i mimoškolní vzdělávací instituce, jakou je 
Základní umělecká škola, DDM Sluníčko aj.

3.3. Aktivní přeshraniční spolupráce
Spolupráce s německými městy je pro nás velmi 
inspirativní. Chceme v ní proto pokračovat a být pro naše
sousedy hodnotným partnerem. Aktivně chceme zapojovat 
žáky na škole, provázat mimoškolní aktivity a kulturní akce. 
Inspirovat se budeme navzájem.

Kampus poskytne komplexní a ucelený systém vzdělávání 
od předškolního až po základní. Rodiče budou mít možnost 
vybírat  pro své děti ze vzdělání v rámci alternativních 
směrů. Výuka bude cílit i na vzdělávání v cizích jazycích, 
především bude kladen důraz 
na němčinu.

Vzdělání naší budoucí generace je na prvním místě!

Co projekt nabízí
 — MŠ a ZŠ zaměřené na jazyky

 — Alternativní způsoby vzdělávání např.: 
Waldorf, Montesorri, lesní školka

 — Pobyt a vzdělávání dětí v blízkosti přírody

 — Komplexní systém vzdělávání

Cílové skupiny

O místě

Vhodným místem pro školní kampus by mohla být jedna 
z městských vil se zahradou v Aši, jejíž prostory by se 
rekonstruovaly k potřebnému využití.

Další možností je postavit budovu na jedné z městských 
proluk, a doplnit tak smysluplně zástavbu a podpořit 
celkový vizuální vzhled města. 

KLÍČOVÝ PROJEKT:
VZDĚLÁVACÍ KAMPUS

Podpoří sounáležitost

Podpoří vzdělávání

Přispěje k atraktivnímu prostoru

Připraví děti na profesní život

Co pro to uděláme?
Realizace projektu

rodiny

děti

noví 
obyvatelé


