
 
 

ZÁPIS č. 11 

ze zasedání pracovní skupiny  

sociální začleňování a zaměstnanost 

Regionální stálé konference Libereckého kraje 

ze dne 6. 4. 2021 

 

 

 
Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje III “ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000199 

je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu technická pomoc. 

 

 

 

 

 
 

Liberecký kra j  

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 519 • fax: + 420 485 226 329  
e-mail: vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 

Přítomni na jednání: 

- viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu 

Omluveni:   

Hosté:  zástupci Agentury pro sociální začleňování – MMR ČR 

                        zástupci TUL 

  zástupci odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK 

  předsedkyně výboru zastupitelstva LK – sociálních věcí 

 

Průběh jednání  

Bod č.    1:  Zahájení 

 

Z důvodu vládních opatření k zamezení šíření COVID- 19 zasedání pracovní skupiny 

proběhlo distanční formou. Jednání zahájila předsedkyně PS RSK LK sociální 

začleňování a zaměstnanost v 10.00 hod. V úvodu přivítala všechny členy pracovní 

skupiny a zároveň hosty, kteří si připravili pro jednání své prezentace. Po kontrole 

počtu přihlášených členů konstatovala, že pracovní skupina je usnášení schopná a 

dala hlasovat o návrhu programu jednání.  

 Schválení programu jednání: 

1. Zahájení, schválení programu a ověřovatele zápisu 

2. Rozdíly v příjmech obyvatel v obcích Libereckého kraje:  dr. A. Kocourek, 

dr. J. Šimanová, dr. J. Šmída, TUL (představení nových výsledků výzkumu) 

3. "Prioritní oblast vzdělávání ve Strategii sociálního začleňování LK 2021+ 
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je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu technická pomoc. 

 
 Liberecký kra j  

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 519 • fax: + 420 485 226 329  
e-mail: vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 

a) příklady dobré praxe z obcí v KPSVL/VDP ASZ – MMR ČR:  

M. Nešporová, ASZ – MMR ČR       

b) identifikace příčin problému "předčasných odchodů ze vzdělávání"  

L. Winklerová, Frýdlant             

c)  diskuze nad návrhy řešení na pomezí vzdělávací a sociální oblasti a 

možnými typy podpory pedagogů, žáků a jejich rodin v souvislosti 

s vlivem drop-outů na zaměstnanost – I. Hrubá, MMR ČR 

4. Závěr  

 

Hlasování: 

PRO:     19 PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 

 

Volba ověřovatele zápisu: 

Ověřovatelka zápisu č. 02/2021 byla navržena A. Kejzarová. 

 

Hlasování: 

PRO:     19 PROTI:     0 ZDRŽEL SE:   0 VÝSLEDEK:         přijato 

 

Bod. č.   2 :  Rozdíly v příjmech obcích Libereckého kraje: (představení nových 

                     výsledků průzkumu) dr. A. Kocourek, dr. J. Šimanová, dr. J. Šmída                                                            

                     / zástupci Technické univerzity Liberec, Ekonomická fakulta 

Účastníkům byly představeny nové výsledky výzkumné práce na téma: Peněžní 

příjmy, cenové hladiny a kupní síla obyvatel v obcích SO POU ČR. Nová zjištění 

výzkumu navazovala na prezentaci, která byla členům PS představena na jednání 

v prosinci 2020. 

Výstupy se týkaly parametrů: 

Index cen potravin 

Index cen bydlení 

Index cenové hladiny 

Index peněžního příjmu 

Index kupní síly příjmů 

Některé uváděné informace: 

• V Libereckém kraji mají nejvyšší index peněžního příjmu obyvatelé POU 

Český Dub a to o 32,5 % vyšší nominální příjmy, než v POU Nové Město 

pod Smrkem, kde je naopak index nejnižší.  

• Rozhodující vliv na možnosti obyvatel má cena bydlení, v POU Liberec 

je index ceny bydlení 23 % nad průměrem ČR, nejnižší index (18 % pod 
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průměrem ČR) je v POU Železný Brod, rozdíl indexů ceny bydlení 

v Libereckém kraji dosahuje hodnoty 41 %. 

• Rozdíl indexů kupní síly v Libereckém kraji má hodnotu 29,5 %. Nejvyšší 

kupní sílu mají obyvatelé POU Český Dub a nejnižší v POU Nové Město 

pod Smrkem. 

 

Prezentace tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Po ukončení celého výzkumu bude 

databáze s mapovými podklady veřejně dostupná. 

 

Na podzim 2021 je naplánován odborný workshop s tvůrci výzkumu z TUL, kde 

budou data podrobně interpretována. 

 

Bod. č.   3 : „Prioritní oblast vzdělávání ve Strategii sociálního začleňování 

Libereckého kraje 2021+“  

a) příklady dobré praxe z obcí v KPSVL/VDP ASZ – MMR ČR:  

M. Nešporová – Agentura pro sociální začleňování:  v krátkosti shrnula příklady 

dobré praxe 

Nositel dobré praxe ze strany obcí Libereckého kraje: 

Statutární město Liberec - projekt Férové školy v Liberci II.  

Pozice koordinátorka inkluze obce, pozice koordinátor inkluze a pozice kariérový 

poradce působí na každé ZŠ v Liberci - podpora primárně zaměřená na děti ze 

sociálně slabého prostředí a dále na všechny děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Velké Hamry - komplexní přístup k sociálně slabým občanům města 

Představitelé města propojují oblast bydlení, doprovázející sociální služby a aktivní 

spolupráce s vedením ZŠ. 

Česká Lípa - záměrem je budoucí komplexní přístup k sociálně slabým občanům 

města. 

Představitelé města od podzimu 2020 spolupracují s ASZ a zaměřují se prioritně 

na oblast bydlení a oblast vzdělávání. 

 

 

Nositelé dobré praxe NNO Libereckého kraje: 

Nový Bor - komplexní přístup k rodinám, které potřebují podporu, zajišťuje NNO 

Rodina v centru, z. ú. Projekt S RODINOU K INKLUZI ověřuje pozice Poradkyně 

pro rodiče. Probíhá aktivní spolupráce NNO s MŠ a ZŠ. 

Frýdlantsko - dlouhodobě komplexní přístup k problematice vzdělávání má 

MAS Frýdlantsko, z. s. Paní Mgr. Lucie Winklerová uvedla vlastní dokument 

k tématu „Proč se dětem na Frýdlantsku nedaří ve vzdělávacím systému České 

republiky?“ 
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b) identifikace příčin problému "předčasných odchodů ze vzdělávání"   

L. Winklerová, Frýdlant     

V prezentaci, která tvoří přílohu č. 2, byl uveden souhrn příčin, proč se nedaří žákům 

ukončit základní stupeň vzdělání a jaké to má následky v jejich životě i pro 

společnost: 

1) začíná to na MŠ - děti nechodí vůbec nebo až od 5 let 

2) na ZŠ - doporučení PPP trvá dlouho a žáka se nepodaří zachytit, následuje 

jeho negativní odezva (pasivní odpor) 

3) odchody ze SŠ - kázeňské nebo psychické problémy žáka, nedocházení do 

školy 

4) problémy ze strany rodičů - neznají učivo, neumí dítěti pomoci, řeší 

existenční problémy, mají vlastní špatné zkušenosti se školou, malá 

informovanost o následcích při nedokončení základního vzdělání 

5) problémy ze strany učitelů - poctivá potřeba naplnit požadavky ŠVP, velká 

osobní vyčerpanost, únava, není jasné, co stačí dítěti na hodnocení čtyřkou, 

malá informovanost o následcích při nedokončení základního vzdělání 

6) další překážky: obtížnost zvládnutí reparátu a po něm teprve „bod nula“, tedy 

získání základního vzdělání 

7) další překážky: 10. rok na ZŠ - žák musí o něj školu požádat, když je 

v problematickém věku a často si neuvědomuje, že je vzdělání potřeba 

8) další překážky: studium Kurz doplnění základného vzdělání - je příliš náročné 

a stojí na aktivitě žáka, který se většinou učit neumí 

9) podpora z ÚP není zacílená na tyto žáky 

 

Paní Winklerová navrhuje témata pro diskusi na krajské úrovni: 

• Kurz pro dokončení základního vzdělání přiblížit potřebám selhávajících a 

zároveň potřebám společnosti 

• Nastolit a diskutovat toto téma a navrhovat dílčí řešení, protože vzdělávací 

systém není nastaven potřebným způsobem 

• Zaměřit se na Úřad práce a komunikovat toto téma 

 

c) diskuze nad návrhy řešení na pomezí vzdělávací a sociální oblasti a možnými 

typy podpory pedagogů, žáků a jejich rodin v souvislosti s vlivem drop-outů na 

zaměstnanost – I. Hrubá, MMR ČR 

Práce v jamboardu 

Ivana Hrubá představila práci v systému „jamboard“ a dala pokyny, jak s tímto 

systémem pracovat. 

Výstupy tohoto bodu tvoří přílohu č. 3. tohoto zápisu. 

Zajímavé odkazy: 

 

Fact-sheet „ Vzdělávání dětí a žáků migrantů v Libereckém kraji“: 

https://www.migrace.com/adm/_upload/docs/factsheet_liberec_vzdelani_web_1585

135551.pdf 

https://www.migrace.com/adm/_upload/docs/factsheet_liberec_vzdelani_web_1585135551.pdf
https://www.migrace.com/adm/_upload/docs/factsheet_liberec_vzdelani_web_1585135551.pdf
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Interaktivní online kurz Člověka v tísni „S asistenty k lepší škole“: 

https://www.clovekvtisni.cz/jak-podporovat-deti-ohrozene-socialnim-vyloucenim-

7379gp 

 

25. jednání RSK (24. března 2021): https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2021/227-25-

jednani-rsk/743-25-jednani-rsk 

 

Mladá zpěvačka z Frýdlantska, která nedokončila ZV, kvůli nedostatku přihlášek 

nemohla letos absolvovat kurz k dokončení ZV a momentálně je evidovaná na úřadu 

práce: https://www.youtube.com/watch?v=OrmqrGVGBC8 

 

Bod. č.   4:   Diskuse a závěr 

Pokud někdo má ještě nějaké nápady, nebo ho k danému tématu něco napadne, tak 

může tyto podněty zaslat emailem.  

Další jednání: 

Úterý 4. května od 10 hodin  

mikrotým BEZPEČNOST a občanské soužití, ZDRAVÍ návrhová část 

 

Zapsali:  

Václav Strouhal, tajemník PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanost, v.r. 

Markéta Nešporová, Agentura sociálního začleňování – MMR ČR, v.r. 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

Ověřovatelka zápisu:  

Alena Kejzarová, místopředsedkyně PS RSK LK sociální začleňování a 

zaměstnanost, v.r. 

………………………………….. 

                                                                                                       Podpis 

Zuzana Palečková, předsedkyně PS RSK LK sociální začleňování a zaměstnanost, 

v.r. 

…………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

https://www.clovekvtisni.cz/jak-podporovat-deti-ohrozene-socialnim-vyloucenim-7379gp
https://www.clovekvtisni.cz/jak-podporovat-deti-ohrozene-socialnim-vyloucenim-7379gp
https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2021/227-25-jednani-rsk/743-25-jednani-rsk
https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2021/227-25-jednani-rsk/743-25-jednani-rsk
https://www.youtube.com/watch?v=OrmqrGVGBC8

