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Současný stav 
Kvalitní vzdělání následované odpovídajícím uplatněním v praxi 
je zásadní pro Kunovice, jeho obyvatele i ekonomiku. Další rozvoj 
města jako centra kvalitního bydlení, zaměstnanosti a tradic je 
spojen s výchovou a vzděláním naší nejmladší generace. 

Aktuálně u nás vychováváme 170 dětí v mateřské škole                   
a téměř 500 žáků v základních školách. Středoškolské vzdělání 
zajišťujeme v rámci souměstí. Přímo v Kunovicích funguje 
i střední škola letecká a základní umělecká škola. Rozvoj našeho 
školství v rámci širšího regionu má významnou vazbu na místní 
akční plán, jehož součástí jsou investiční záměry do našich škol, 
vhodné k podpoře ze strukturálních fondů EU.

Investicemi do školských zařízení se nám v minulosti povedlo 
pozvednout kvalitu výuky. Velmi nás těší, že aktuálně jsou občané 
s tímto ukazatelem velmi spokojeni a berou ho jako přednost. 
V budoucnu se budeme věnovat především rozvoji vzdělanosti 
našich pedagogických pracovníků.

Spokojenost občanů s úrovní vzdělání ve městě je 
jedna z nejvyšších mezi sledovanými ukazateli.

Město dětem nabízí dostupné kvalitní 
kapacity a špičkové podmínky pro 
vzdělávání, dospělé pak motivuje 
k celoživotnímu učení. 

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům 
u cest, jež pouze ukazují, kam jít,
ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský

I ve městě sledujeme celospolečenský trend, jakým je nesoulad 
mezi požadavky pracovního trhu a kvalifikační strukturou 
uchazečů o zaměstnání. Mezi nejčastěji poptávanými profesemi 
jsou technicky a přírodovědně vzdělaní odborníci, ale projevuje se 
také nedostatek pracovníků ve zdravotnictví a v sociální oblasti. 

Dobrá kvalita vzdělávacího systému a schopnost komplexní 
komunikace jednotlivých aktérů na místní úrovni umožní 
flexibilně reagovat na měnící se požadavky trhu práce. Vzhledem 
k tomuto vývoji bereme za nutné komplexně propojovat 
vzdělávání s oblastmi digitalizace a životního prostředí, které 
prostupují celým procesem výuky.

Co pro nás bude důležité

Moderní výuka včetně výukových 
kapacit

Celoživotní vzdělávání

Motivační prostředí všechny

Školám chybí kvalitní zázemí pro sportovní a volnočasové 
aktivity. Prioritou pro nás bude výstavba sportovních areálů 
u obou našich základních škol. Chceme, aby i nadále byli 
s kvalitou výuky spokojeni nejen rodiče, ale především samotné 
děti.

Další investice budou realizovány se zaměřením na energetické 
úspory na školách. Ušetřené peníze pak dokážeme formou fondů 
investovat zpátky do zkvalitnění výuky.

Kunovické školy budou i nadále představovat důležitý prvek života ve 
městě. Dostatečné kapacity škol budou odpovídat rostoucímu počtu 
našich obyvatel a zajistí výuku i pro děti z blízkého okolí.

Učitelskému povolání v Kunovicích vrátíme prestiž a do 
vzdělávacího systému přivedeme dostatek kvalifikovaných 
pedagogických pracovníků, jejichž dalším vzděláváním zajistíme 
rozvoj kvality školství.

Naše aktivní seniory chceme ještě více motivovat do výuky 
a komunitního života ve městě. Akcemi typu "Senioři se učí 
s vnoučaty" chceme propojit tyto generace, a společně tak využít 
výhod tohoto spojení.

Školní výuku budeme i nadále propojovat s volnočasovými aktivitami 
ve městě. Chceme, aby žáci vnímali kulturní identitu našeho regionu 
a zapojovali se do všech veřejných akcí.

Zaměříme se na zajištění souladu nabízeného vzdělávání 
s požadavky na trhu práce. Spolupracovat při tom budeme se 
Zlínským krajem, v rámci souměstí se školami a dalšími partnery. 

Na všech stupních vzdělávacího systému budeme podporovat 
podnikavost, čímž napomůžeme vzniku a rozvoji inovativních 
firem. Partnerem v tomto bodě pro nás budou naše podnikatelské 
inkubátory.

Důležitým bodem v rámci klasického i celoživotního vzdělávání bude 
environmentální výchova. Již nyní v tomto ohledu progresivně působí 
MŠ Mládežnická. 
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Kunovice staví svůj rozvoj 
na Kvalitním vzdělání 

Hlavní podporované projekty 

 – Sportovní areály u ZŠ Červená cesta a ZŠ U Pálenice

 – Environmentální výuka na školách 

 – Polytechnická výuka

 – Vzdělávací kurzy pro seniory

 – Ocenění pro pedagogy a podpora nadaných dětí v dalším vzdělání


