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Školství, sport a volnočasové aktivity
• Zrekonstruujeme Zš a Mš Mašov.
• Zřídíme nově městské jesle (nebo podpoříme soukromé).
• Po optimalizaci základních škol postavíme plnohodnotnou Zš a sportovní halu v Turnově 2, ostatní Zš
a Mš budeme postupně rekonstruovat.
• Budeme podporovat vznik nestátních školských zařízení na území města (např. Scio škola).
• Budeme aktivně podporovat místní střední školy (např. zřízením učňovského střediska na pro „hotelovku“
na Střelnici).
• Budeme jednat s vysokými školami o přesunutí, nebo zřízení pobočky vysoké školy se zaměřením na
cestovní ruch a sport.
• Budeme ve spolupráci se školami podporovat celoživotní vzdělávání.
• Budeme pokračovat v tom, co ODS v minulosti připravila a postavíme krytý bazén vytápěný kluzištěm
v Maškových zahradách.
• Dostavíme adekvátní zázemí k zimnímu stadionu (šatny).
• Vrátíme smysl sportovní komisi a budeme se řídit jejími doporučeními.
• Budeme hledat nové způsoby financování sportovních organizací a zejména spravedlivé rozdělování
peněz s důrazem na děti a mládež.
-

-
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Naší prioritou pro následující období je rekonstrukce školy ZŠ a MŠ v Mašově v rozsahu současné
kapacity.
Vyslyšíme přání mladých rodin a zřídíme nové předškolní zařízení pro děti do 3 let - městské jesle.
Budeme podporovat vznik nestátních školských zařízení na území města (např. Scio škola).
Začneme s intenzivní diskuzí odborné veřejnosti a občanů o tom, které základní školy mají zůstat a kterou
přesuneme do plnohodnotné základní školy v Turnově 2, kterou chceme vybudovat a spolu s ní na místě
současné haly také novou víceúčelovou sportovní halu a zázemí pro volnočasové aktivity mládeže.
Místem výstavby by měl být v budoucnu areál Střední odborné školy a její okolí.
Také ostatní škola, nejen ZŠ Mašov potřebují rekonstrukci, k té je ale potřeba přistoupit až po
optimalizaci.
Budeme aktivně spolupracovat se středními školami na jejich rozvoji a se zřizovatelem tedy Libereckým
krajem hledat optimální spolupráci, případně oboustranně výhodné směny a prodeje majetku vzhledem
k optimalizaci školství.
Budeme usilovat o zřízení „učňovského střediska“ na Střelnici.
Budeme jednat s univerzitami o možnosti přesunutí, nebo vzniku vysokoškolských oborů týkajících se
cestovního ruchu a sportovního managementu. Turnova by si to zasloužil, jako nadstavbu pro obchodní
akademii, hotelovou školu a gymnázium a podporovat místní střední školy v nadstavbových aktivitách
celoživotního vzdělávání.

www.odsturnov.cz

Turnov

#miluji
Turnov

Volební program ODS Turnov 2018

Školství, sport a volnočasové aktivity
Sport a volnočasové aktivity
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Vrátíme smysl sportovní komisi města a budeme se řídit jejími doporučeními.
Budeme pokračovat v tom, co ODS v minulosti připravila, v době kdy byla členem koalice a postavíme
krytý bazén v Maškových zahradách tak, jak je připraven, protože bazén v gymnáziu již před sebou nemá
dlouhou životnost.
Dostavíme adekvátní zázemí k zimnímu stadiónu (šatny).
Začneme s přípravou a realizací největšího volnočasového prostoru uvnitř města široko daleko „Parku
Jizera“, chceme do formy parku s různými možnostmi vyžití upravit celý prostor od autobusového nádraží
až do Dolánek (viz cestovní ruch).
Postavíme plnohodnotnou víceúčelovou sportovní halu v Turnově 2.
Budeme hledat nové způsoby financování sportovních organizací a zejména spravedlivé rozdělování
peněz s důrazem na děti a mládež. Nabízí se například tzv. Teplický model, kdy peníze jsou částečně
vázány na každé jedno dítě a rodiče sami rozhodnou o jejich přidělení, dospělí si mohou financovat svoje
aktivity sami.
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