ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY – LIDSKÉ ZDROJE
A VZDĚLÁVÁNÍ

„Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko“
Datum konání: 7. 8. 2014
Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod.
Přítomní: viz. prezenční listina v příloze
Dne 7. 8. 2014 proběhlo na Městském úřadě Rýmařov jednání pracovní skupiny pro problematiku
Lidské zdroje a vzdělávání a to jako součást procesu zpracování Integrované strategie území MAS
Rýmařovsko. V rámci tohoto jednání byl důraz položen na rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání.
Cílem jednání bylo:
- diskutovat současný stav prací na zpracování analytické a návrhové části Integrované strategie území
MAS Rýmařovsko, a to včetně vazby na obsahové formulace SWOT analýzy
- identifikovat možné projektové záměry potenciálních příjemců podpory, a to v kontextu mapování
absorpční kapacity území
Hlavní závěry, které vyplynuly z jednání pracovní skupiny, jsou obsaženy v návrhové verzi SWOT
analýzy, která je přílohou tohoto zápisu.
V dalším postupu prací byly zdůrazněny následující dílčí aspekty:
- do textu Integrované strategie území MAS Rýmařovsko budou zapracovány další statistické údaje
v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání, které byly dosud sesbírány z relevantních zdrojů informací
- dále budou do textu zapracovány další náměty SWOT analýzy
- budou pokračovat práce na mapování projektových záměrů potenciálních příjemců podpory v oblasti
lidských zdrojů a vzdělávání; možnost vyplnění online dotazníků s projektovými záměry bude do 15.
8. 2014
Zapsala:
Ing. Lucie Strunová
Expirit s.r.o.

LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ
Dostatečná síť zařízení školského typu (ZŠ, MŠ, ZUŠ, SVČ, Speciální ZŠ, SŠ)
S – SILNÉ
STRÁNKY
Dobrý technický stav budov školských zařízení a přilehlých sportovišť
(neopravená školy a školky je pouze v obci Malá Morávka – umístění v památkové
zóně obce)
Existence center kulturního dění (chybí pouze v Malé Morávce)
Muzeum Rýmařov a lokální muzea v okolních obcích
Aktivity obcí v oblasti kultury a sportu
Existence spolků a široké spektrum kroužků
Intenzivně využívaná sportoviště
Dobrý stav plaveckého bazénu v Břidličné
Široké spektrum náplně činností SVČ, mateřské centrum (SVČ)
Sociální péče diakonie Rýmařov, Břidličná
Zájem měst a obcí o zkvalitnění sociálních služeb
Fungující spolupráce v rámci mikroregionu
Mezinárodní kontakty (Polsko, Německo, Slovensko a další)
W – SLABÉ
STRÁNKY

Nepříznivý demografický vývoj
Trvalý úbytek obyvatel
Migrace zejména mladých lidí s vyšším vzděláním z regionu a migrace za prací
Absence jeslí v regionu – nedostatečná kapacita zařízení pro hlídání dětí do tří let
Nedostatečná komunikace a spolupráce školských zařízení a příspěvkových
organizací na Rýmařovsko
Absence komunikace mezi základními a středními školami a mezi úplnými a
neúplnými základními školami
Absence provázanosti profilování výuky mezi ZŠ a SŠ
Absence koncepce, záměrů budoucího vývoje všech stupňů škol na Rýmařovsku
v návaznosti na vývoj obyvatelstva
Nesoulad nabídky škol s kvalifikačními požadavky významných zaměstnavatelů
regionu
Volné kapacity základních a středních škol
Podstavy dětí v ZŠ – doplácení mezd učitelů z rozpočtu obcí
Inkluzivní vzdělávání – nedostatek asistentů
Nedostupnost kroužků a SVČ z finančních důvodů (finančních poměrů obyvatel)
Nedostatečný OSPOD – nedostatek pracovníků
Narůstající podíl žáků ze sociálně slabých rodin
Nedostatek pracovních příležitostí pro zejména vyloučené skupiny
Nedostatečná infrastruktura pro sportovní a volnočasové vyžití občanů
Nedostatečná struktura kulturního a společenského vyžití pro adolescentní
mládež, neexistence místa pro plnohodnotné trávení jejich volného času
Nedostatečná prevence kriminality a drogové závislosti mládeže
Absence bezbariérových úprav ve městech, obcích a okolí
Nedostatečná dopravní dostupnost ve vztahu k volnočasovým aktivitám škol
Snížení zdravotní dostupnosti v regionu
Absence historických kořenů a tradic

O - PŘÍLEŽITOSTI Výměnné / poznávací pobyty pro žáky i učitele financované z evropských dotací
Sladění nabídky vzdělávacích oborů s poptávkou na pracovním trhu
Spolupráce s Úřadem práce při rozhodování o budoucím povolání žáků (prevence
snižování nezaměstnanosti)
Podpora poradenství ve školách, metodická podpora – zřízení dotačního
manažera pro školy na Rýmařovsku
Projekty z dotačních titulů
Zkušenosti s realizací projektů financovaných z dotací
Vytváření komunitních vztahů (otevřené školy)
Podpora komunitních aktivit
Podpora vzdělávání nejen pro děti, ale i pro širokou veřejnost
Zapojení škol do programu podpory zdraví
Podpora separace papíru a plastů ve školách v rámci EVVO
Podpora čtení ve školách – podpora čtenářské gramotnosti
Rozšíření sportovní a volnočasové infrastruktury na malých obcích
Zřízení kabinetu neúplných škol nebo zapojení do již existujících na Šumpersku
Nulté ročníky ZŠ pro posílení kapacit MŠ
Vytváření a obnovování tradic
Lepší spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb včetně zpětné vazby
Společné plánování v rámci obecní spolupráce – pravidelná setkání
Zakládání sociálních podniků
Medializace a následné řešení sociálních problémů
Využití místního tisku
Větší zájem (snaha) o uplatnění absolventů (jak absolventů, tak firem)
Podpora dobrovolnictví
Zlepšení materiálního vybavení škol
Inkluze – dostatečný počet asistentů
Bezbariérová knihovna
Elektronizace komunikace
Pořádání pravidelných setkávání vzdělávacích zařízení
Rozšíření aktivit obcí, kultury a sportu
Taneční sál
Zlepšení stavu bazénu v Břidličné
Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků (místně)
Hrozba zrušení Gymnázia Rýmařov z důvodu jeho nízké naplněnosti
T - OHROŽENÍ
Rozchod nabídky vzdělávacích oborů s poptávkou na pracovním trhu
Narůstající problémy s financováním základního školství
Alarmující působení sociopatologických jevů
Zrušení podpory dopravního spojení do škol ze strany obcí, státu
Demotivující sociální systém
Nedostatečná podpora venkova ze strany státu a kraje
Nedostatek finančních prostředků uživatelů sociálních služeb
Nezájem malých obcí při koordinaci sociálních služeb

Zneužívání sociálních dávek
Negativní demografický vývoj a jeho vliv na zaměstnanost; odliv z regionu

