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PŘEHLED CÍLŮ 

 obsažených ve zpracované Strategii území správního obvodu ORP Žďár nad 

Sázavou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, 

odpadového hospodářství a v oblasti administrativní podpory obcí 

 
Tento přehled cílů je velice stručným výtahem toho nejdůležitějšího ze Strategie území správního 

obvodu ORP Žďár nad Sázavou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, 

odpadového hospodářství a v oblasti administrativní podpory obcí. Tato strategie byla zpracována 

v rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, který realizuje Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci 

s městem Žďár nad Sázavou a se zapojenými obcemi. Výstupy projektu budou obcím představeny na 

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Žďár nad Sázavou, které se uskuteční 

dne 29. 4. 2015. Celá zpracovaná strategie bude obcím pochopitelně poskytnuta, ale pro její 

obsáhlost (analytická i návrhová část strategie včetně příloh obsahuje téměř 400 stran) předkládáme 

tento „přehled cílů“, který slouží pro základní seznámení. 

Účel strategie – proč byla zpracována 

Účelem strategie je vymezit a definovat ve 4 oblastech možnosti meziobecní spolupráce ve správním 

obvodu ORP Žďár nad Sázavou, a to včetně návrhu možných řešení. Strategie má sloužit též k hledání 

dobrých praxí a prostoru pro úspory nákladů nebo zvýšení kvality v těchto 4 oblastech pomocí 

meziobecní spolupráce. 

Uživatelé strategie – komu strategie slouží 

Strategie je určena obcím správního obvodu, jejich občanům, voleným orgánům a zřízeným či 

založeným organizacím. Slouží také představitelům organizací a subjektů v rámci daného území 

správního obvodu - mikroregionům, MAS, ziskovému i neziskovému sektoru. K uživatelům strategie 

mohou patřit též stát a jeho organizace. 

Obsah strategie 

Zpracovaná strategie obsahuje kromě základní charakteristiky území správního obvodu čtyři dílčí 

strategie v následujících oblastech: 

1. Předškolní výchova a základní školství, 

2. Sociální služby, 

3. Odpadové hospodářství, 

4. Volitelné téma: Administrativní podpora obcí. 

Každá dílčí strategie za danou oblast obsahuje vždy analytickou část a návrhovou část. 

Základní „střechou“ je vize: 

„Obce ve správním obvodu ORP Žďár nad Sázavou spolupracují při plánování a koncepci předškolního 

a základního vzdělávání na celém území ORP vzhledem k demografickým ukazatelům a jejich 

předpokládanému vývoji. Vzájemnou spoluprací je zajištěna podpora, pomoc a péče občanům v 

oblasti sociálních služeb, obzvláště seniorům a to co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Na území 

ORP existuje funkční systém odpadového hospodářství, také se zaměřením na využívání bioodpadu. 

Vybrané administrativní činnosti vykonávají obce v ORP společně a tím efektivněji.“ 
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Vize se rozpadá do problémových okruhů, na které navazují stanovené cíle. Plnění cílů bude moci být 

sledováno a hodnoceno prostřednictvím indikátorů. Cíle budou naplňovány prostřednictvím 

konkrétních projektů, opatření či aktivit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled cílů 

1. PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA A ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ 

Problémová oblast 1: Problematika mateřských a základních škol 

cíl 1.1: Zahájit komunikaci směřující k dlouhodobé koncepci spolupráce (podmínek) obcí a 

města Žďár nad Sázavou ohledně umisťování dětí do MŠ a ZŠ (především u obcí bez 

těchto typů škol, které školy ve Žďáru využívají). Jedná se o postupný dlouhodobý 

proces. 

cíl 1.2: Rozvíjet a posilovat dlouhodobou spolupráci při plánování předškolního a 

základního vzdělávání na celém území ORP vzhledem k demografickým ukazatelům 

v oblasti, jejich předpokládanému vývoji a dalším aspektům. 

Problémová oblast 2: Problematika konkurenceschopnosti a propagace obecních MŠ/ZŠ 

cíl 2.1: Rozvíjet a posilovat v menších školách konkurenceschopnost oproti školám ve 

Žďáru nad Sázavou a jejich následnou propagaci – vytvoření informačního portálu o 

nabídce škol a jejich nabízených zájmových kroužků. 

 

Vize 

Problémové okruhy 

Cíle 

Indikátory 

Projekty, opatření, 
aktivity 

N
Á

V
R

H
O

V
Á

 Č
Á

ST
 

A
K

Č
N

Í P
LÁ

N
 



            

3 

 

2. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Problémová oblast 1: Nedostatečná nabídka služeb péče o seniory 

cíl 1.1: Rozšířit umístění DPS (dům s pečovatelskou službou) v obcích či jiné formy bydlení – 

služeb, tak aby občané mohli zůstat v místě svého bydliště. 

cíl 1.2: Rozšířit terénní služby pro seniory (nebo zajistit péči formou spoluobčanů v obci – 

zároveň i částečné snižování nezaměstnanosti). 

Problémová oblast 2: Problematika informovanosti o sociálních službách 

cíl 2.1: Zajistit informovanost o sociálních službách na území SO ORP Žďár nad Sázavou 

formou webových stránek sdružujících informace o všech poskytovaných sociálních 

službách v SO ORP. 

cíl 2.2: Aktualizovat katalog sociálních služeb na území SO ORP Žďár nad Sázavou a zajistit 

jeho efektivní distribuci na celém území SO ORP Žďár nad Sázavou. 

 

3. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Problémová oblast 1: Problematika sběru a třídění odpadu 

cíl 1.1: Rozšíření systému sběru a dalšího nakládání s komunálními bioodpady v rámci 

meziobecní spolupráce. 

cíl 1.2: Doplnit síť sběrných dvorů / sběrných míst ve spolupráci více obcí s ohledem na 

rovnoměrnou a dostupnou vzdálenost pro občany nebo zajistit občanům bezplatně 

využívat existující sběrné dvory. 

Problémová oblast 2: Problematika osvěty a informovanosti v odpadovém hospodářství 

cíl 2.1: Připravit a realizovat společnou dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro 

širokou veřejnost s využitím vhodných komunikačních nástrojů s cílem správného 

nakládání s komunálním odpadem a aktivní účastí obyvatel na systému odpadového 

hospodářství obce. 

 

4. ADMINISTRATIVNÍ PODPORA OBCÍ (volitelné téma) 

Problémová oblast 1: Vysoká administrativní zátěž obcí 

cíl 1.1: Vytvořit servisní a poradenské místo pro obce v oblasti dotačního managementu. 

cíl 1.2: Vytvořit servisní a poradenské místo pro obce v oblasti veřejných zakázek. 

Problémová oblast 2: Nedostatečná personální kapacita obcí 

cíl 2.1: Nastavit systém společného zajišťování školení a vzdělávání pracovníků obcí. 

 


