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ZÁPIS 
z 1. zasedání pracovní skupiny  

Vzdělávání a venkovské školství 
v rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

na období 2014-2020 MAS Vladař o.p.s. 
 
Termín konání:  20. 10. 2014 (pondělí) 
Místo konání: Muzeum Valeč, Široká 182, Valeč 
Čas konání:  10:00 hodin 
 
Přítomni: Dle prezenční listiny 
 

 
Ředitel Polák v 10.05h zahájil jednání pracovní skupiny a přivítal přítomné účastníky. Zasedání 

pracovní skupiny začalo představením všech přítomných. Ředitel představil účastníkům princip komunitně 
vedeného místního rozvoje, na jehož základě se bude sestavovat SCLLD MAS Vladař na období 2014+. Pan 
ředitel promítl přítomným prezentací se statistickými daty, které se sekretariátu podařilo získat z veřejně 
dostupných databází. Následně proběhla debata nad uvedenými daty.  Přítomní projevili zájem problémy 
vyvstávající z prezentovaných dat řešit v rámci svých institucí aktivit. Je však ale potřebné zná konkrétní 
nastavení operačních programů. Ředitel M. Polák účastníkům vysvětlil, že ačkoliv není ještě známá přesná 
metodika a operační programy ještě nejsou ze strany Evropské komise schváleny, existují náznaky, že oblast 
vzdělávání bude v období 2014+ v IROP a přes MAS výrazně podporována.  
 

Pan Kandler představil práci ASZ na území Žluticka, dosavadní dosažená pozitiva ve zdejší komunitě 
sociálně vyloučených obyvatel. Dále zmínil z grantů zprovozněný volnočasový nízkoprahový klub pro děti a 
mládež, který se snaží předcházet jejich potenciálnímu školnímu neúspěchu. Další účastníci sdělili ostatním 
dosavadní zkušenosti v rámci vzdělávání.  
 

Ředitel vyznal k diskuzi nad prezentovanými socioekonomickými daty a daty ze školského rejstříku, 
vyřčení problémů v území v tématu školství. Doktor Sušanka se rozhovořil na podvybavenost a ohrožení škol 
na vesnicích. Paní Lněníčková souhlasila, další problém, který se týká především menších sídel je problém 
dopravy do školy. Nedostatečné spojení a časové návaznosti na školní výuku.  

 
Starostka paní Dondová otevřela téma nedostatečných financí a investic do školních budov. Malé 

obce, zřizovatelé škol mají výrazný problém s investicemi do budov a vybavení škol, tak aby udržely krok 
s rostoucími standardy v oblasti základního školství. Zároveň uzavření školy je na malých obcích jednak 
politickou sebevraždou a zároveň je to další krok v utlumování občanského života v obci a výrazný pokles 
v přitažlivosti místa pro přilákání nových obyvatel – mladých rodin. Hrozba uzavření školy také visí na silně 
volatilním počtu žáků, který má spíše klesající tendenci. Přítomní účastníci souhlasí 

 
Pan Fronc prohlásil, že se také v žádném případě nesmí zapomenout na nezájem venkovského 

obyvatelstva o další vzdělávání. Podle jeho zkušenosti, lidé nemají zájem o možnost se dále vzdělávat, i když 
mají naprosto nepoužitelnou kvalifikaci.  
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Ředitel M. Polák živou debatu na chvíli pozastavil, a vysvětlil účastníkům, že mají zajímavé návrhy, 
které by neměli zapadnout, a proto se budou zapisovat. Plynule se přešlo na tvorbu SWOT analýzy. Pomocí 
brainstormingu. Jednotlivé návrhy byly priorizovány od více palčivých po méně důležité. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

-tradice školství v malých obcích 
-Podpora škol ze strany obcí 

-zastaralé budovy a vybavení škol 
-kolísání počtu žáků v ročnících 
-učitelé bez kvalifikace 

Příležitosti Hrozby 

-individuální přístup učitelů v méně obsazených 
třídách 
-mediální kampaň na podporu učňovských oborů 
-poptávka firem po technických oborech 

-legislativa a byrokracie likvidující malotřídky 
-nezájem venkovanů o další vzdělávání 
-špatné dopravní spojení, rušení vlakových a bus 
linek 

 
Mezi 11.30 a 12.00 proběhla přestávka na občerstvení, následně vyzval ředitel přítomné ke stanovení 

vize, ideálu, kam by mělo území v tématu venkovského školství a vzdělávání směřovat. Padly tyto návrhy: 
 

Vzdělávání na území MAS Vladař bude prioritou. – p. Polák 
Venkovské školství zabezpečí kvalifikovaní učitelé v opravených a vybavených školách. - p. Fronc 
Podpora vzdělávání je budoucností MAS Vladař. – pí. Lněníčková 
 

Z hlasování mezi účastníky byl vybrán návrh vize od paní Lněníčkové „Podpora vzdělávání je 
budoucností MAS Vladař. „ Paní Lněníčková nastínila, proč považuje tuto vizi za účelnou. Podle jejích slov do 
venkova proudí množství investic na opravy infrastruktury, ale pokud se nebude kontinuálně pracovat, 
vzdělávat místní obyvatelstvo, venkov bude stále zaostalý. 
 
  Následně ředitel Polák vyzval účastníky k navržení cílů, opatření a cílových skupin, kterých by mělo 
být v rámci vzdělávání a školství dosaženo. Doktor Sušanka navrhuje, že se musíme zaměřit především na 
vybavení infrastruktury vzdělávacích institucí. Ředitel navrhuje nazvat „Kvalitní vzdělávání pro každé dítě“. 
Účastníci souhlasí. A vyzval přítomné, k navržení konkrétních opatření, jež mohou tento cíl naplnit. Z diskuze 
přítomných vzešli tyto návrhy: vybavení škol zařízením pro vzdělávání, zlepšení kvality výuky, podpora 
celoživotního vzdělávání a učení, rozvoj důležitých schopností dětí a mládeže, podpora součinnosti s firmama 
a podpora technického vzdělávání. Mezi cílové skupiny v tomto cíli byly účastníky navrženy: školy, školky, 
ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace a obce.  
 

  
Ředitel Polák účastníkům poděkoval za účast a přínosné návrhy. Jednání ve 13.30 h ukončil. Upozornil 

přítomné, že své návrhy či připomínky mohou k tématu vzdělávání posílat kontinuálně. Zápis z tohoto jednání 
bude přítomným zaslán do pátku 25. října.  

 
 
 Ve Valči dne 20. října 2014   Zapsal:  Bc. David Šebesta 


