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1. ÚVOD 

1.1. Obecně 
Vedení obce stanovilo věc „Sociálních, zdravotních, vzdělávacích záležitostí“ strategickou 
perspektivou č. 3 strategie rozvoje obce. 

Tato strategická oblast-perspektiva je nedílnou součástí návrhové části Strategického plánu 
rozvoje obce Ropice 2015-2035, navazuje na ni a úzce s ní souvisí. V dané oblasti je také 
samostatně použitelným věcně příslušným strategickým řídícím dokumentem. 

Představuje vůli vedení obce a jeho pohled do vzdálené budoucnosti obce Ropice v této oblasti. 

 

1.2. Pracovní skupina-tým pro strategickou oblast-perspektivu 
 Role: Obsazení – stávající funkce Obsazení - osoby: 
1. Předsedající pracovní skupině-

týmu 
Starostka Mgr. Uršula Waniová 

2. Politický garant strategické 
oblastí-perspektivy  

Starostka Mgr. Uršula Waniová 

3. Manažer strategické 
oblasti-perspektivy 

Referentka obecního úřadu Kristina Walachová 

4. Člen pracovní skupiny-týmu 
 

Ředitelka ZŠ a MŠ s českým a 
polským vyučovacím jazykem 

Mgr. Bc. Irena Byrtusová 

5. Člen pracovní skupiny-týmu 
 

místostarosta Ing. Jiří Pindór 

 

 

2. ANALYTICKÁ ČÁST 
Analytická část SPRO je zpracovaná na základě souboru podkladů a analýz, viz dokument: 

Strategický plán rozvoje obce Ropice 
2015 - 2035 

analytická část 

Strategická perspektiva č. 3. Sociální, zdravotní, vzdělávací záležitostí 

 

(viz příslušný dokument) 
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

 

 

3.1. Preambule 
Obec Ropice se nachází v širokém údolí řeky Ropičanky, v severovýchodní části 
Moravskoslezského kraje, v oblasti Těšínského Slezska, mezi administrativně kulturním centrem 
na severu – městem Těšínem a územně správním průmyslovým hutnickým centrem na 
jihovýchodě - městem Třincem, téměř na pomezí Česka–Moravy, Polska a Slovenska. Rozkládá 
se na území přibližně 1011 ha a žije v ní kolem 1575 obyvatel. 

Poloha a geografické dispozice obce, stejně tak blízkost dvou významných městských a 
průmyslových aglomerací (Českého Těšína a Třince), jako i blízkost dvou sousedních zemí 
(Polska a Slovenska) představuje sociální složení a situaci obce. 

Místní krajina poskytuje rozsáhlé prostory pro zemědělskou činnost, turistiku, sport a rekreaci. 
Blízká města nabízejí jak příležitosti zaměstnání, tak soubor služeb (včetně sociálních, zdravotních 
a vzdělávacích), které saturují potřeby obyvatel obce. Sousedství Polska a Slovenska (včetně 
dlouhodobé historie) vytváří existenci místních etnických skupin. 

To všechno jsou významné faktory, které určují a dále ovlivňují sociální postavení, situaci a další 
sociální vývoj v obci.      

 

 

 

3.2. Strategie rozvoje obce v dané oblasti 
Viz dále. 
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Strategie rozvoje obce v oblasti 
Sociální, zdravotní, vzdělávací záležitostí 

 

Vize 

 
Obec disponuje zařízeními, 

které poskytují dostatečné a kvalitní služby sociální, zdravotní a vzdělávací 
nebo zajišťuje akceptovatelnou dostupnost těchto služeb pro občany obce v blízkém okolí 

(okolní obce a města) 
 

 

Poslání 

 
Obec svým občanům pomůže, když může, 

když pomoc potřebují a sami nemohou. 

Obec podporuje vzdělanost a vzdělávání svých obyvatel, 
ale především zajišťuje kvalitní vzdělávání svých dětí a mládeže, 

které vnímá jako významnou investici do budoucnosti obce 
 

 

Chceme: 

I. možnost dostupného bydlení 

II. dostupné kvalitní sociální služby 

III. dostupné kvalitní zdravotní služby 

IV. kvalitní vzdělávání v obci (předškolní i základní) 

 

Politika vedení obce 

Uplatňujeme politiku vedení obce, která je daná ústřední návrhovou částí Strategického plánu 
rozvoje obce Ropice 2015 – 2035 (kvalita života obce) a jednáme plně v souladu s ní. 

Mimo to uplatňujeme následující principy, styl a přístup: 

1. Chceme pomoct každému v obci, kdo sám nemůže nebo se dostal do obtížné životní situace, 
pokud má zájem a snaží se sám svou situaci řešit. 

2. Zajišťujeme přijatelnou dostupnost a kvalitu sociálních, zdravotních a vzdělávacích zařízení a 
jimi poskytovaných služeb pro své obyvatelé 

3. Vzdělávání obyvatel obce považujeme za nejvyšší rozvojovou prioritou pro budoucnost obce 

4. Monitorujeme kvalitu těchto poskytovaných služeb a zasazujeme se o její dostatečnou–
vysokou úroveň. 

 



Organizace: Druh, Typ, Název dokumentu: Oblast – Projekt - Úsek - Odbor: 

Obec Ropice Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015 – 2035, 
návrhová, str. persp. č. 3 – Sociální, …. Strategické plánování 

 
 

 
 

Strana 5 (celkem 13) 
Autor dokumentu: Kontakt: Datum zpracování:: 

Ing. Vlastimil Dorotík tel. 603 295 801, e-mail: vlastimil.dorotik@ictbenefit.cz 31.07.2016 
Tento dokument je majetkem autora a organizace uvedené v záhlaví a bez jejich písemného souhlasu nesmí být (ani jeho části)  kopírován, upravován nebo s ním jinak nakládáno. 

Systém managementu kvality je zpracovávaný s podporou společnosti ICT benefit, a.s. 

3.3. Kompozice dílčích strategických oblastí-os 
Perspektivu „Sociálních, zdravotních, vzdělávacích záležitostí“ vnímáme jako „Kvalitu sociálních, 
zdravotních a vzdělávacích zařízení a jimi poskytovaných služeb“, což představuje také jejich 
dostatečnost a dostupnost. 

Ta jednoznačně stanoví a přispívá ke „Kvalitě života obce“, jako stanovené vrcholové strategie 
obce. 

Dosahování požadované „Kvality sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb“ spatřujeme 
v následujících dílčích strategických oblastech-osách a strategických cílech, které představují 
kompozici pro naplnění této strategie a současně podpoře naplňování vrcholové strategie „Kvality 
života obce“. 

 

 

Strategie 

Kvalita sociálních, zdravotních a vzdělávacích zařízení a jimi poskytovaných služeb. 

 

Dílčí strategické oblasti - osy 

3.3.1. Účinná a efektivní sociální pomoc - pomoc v sociální nouzi, sociálně vyloučeným, 
nezaměstnaným, nepřizpůsobivým (včetně prevence) 

3.3.2. Účinná a efektivní sociální péče-kvalitní sociální služby 

3.3.3. Účinná a efektivní sociálně právní ochrana dětí (včetně prevence) 

3.3.4. Účinná a efektivní ochrana před domácím násilím (včetně prevence) 

3.3.5. Bydlení v obci (sociální bydlení) 

3.3.6. Ochrana zdraví obyvatel, účinná a efektivní zdravotní péče, kvalitní zdravotní služby 
(včetně prevence) 

3.3.7. Účinné a efektivní vzdělávání-vzdělávací služby (povinné – školství, zájmové) 
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3.4. Kompozice strategických os a cílů v dané perspektivě 

Strategická 
perspektiva: 

Strategická osa: Strategický cíl: Dílčí cíl: Název – popis cíle: Bližší popis, návrh řešení, monitorované indikátory (M.I.), hodnotící 
parametry a kritéria úspěšnosti: 

3. Strategická 
perspektiva: 

Sociální, zdravotní, vzdělávací záležitosti – sociální pomoc, podpora, služby, zdravotnictví, vzdělávání-školství 
(služby veřejnosti). 

 3.1. Strategická 
osa: 

Účinná a efektivní sociální pomoc - pomoc v sociální nouzi, sociálně vyloučeným, nezaměstnaným, 
nepřizpůsobivým (včetně prevence)   

  3.1.1. Strategický 
cíl: 

Vedení obce řeší nezbytně nutné vzniklé 
krizové situace občanů. 

Zajistí pomoc příslušných orgánů a organizací veřejné 
správy (sociální odbor města Třince a příslušné složky 
integrovaného záchranného systému). 

M.I.: Vedení obce monitoruje postup a vyřešení vzniklé 
situace. 

 3.2. Strategická 
osa: 

Účinná a efektivní sociální péče-kvalitní sociální služby 

  3.2.1. Strategický 
cíl: 

Zpřístupňovat stravovací služby 
seniorům. 

Obec přispívá na rozvoz obědů pro seniory. 

M.I.: Vedení obce kontroluje účelnost využívání 
poskytnutých příspěvků. 

  3.2.2. Strategický 
cíl: 

Podpora poskytovatelům sociálních 
služeb, poskytujícím služby našim 
seniorům. 

Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb (v obci i 
mimo obec), poskytujícím služby našim seniorům. 

M.I.: Vedení obce kontroluje účelnost využívání 
poskytnutých příspěvků. 

  3.2.3. Strategický 
cíl: 

Řešení krizových situací občanů 
v případě živelných katastrof. 

Dočasné umístění (bydlení) postižených občanů v zařízení 
Mařenka. 

M.I.: Vedení obce monitoruje postup a vyřešení vzniklé 
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situace. 

 3.3. Strategická 
osa: 

Účinná a efektivní sociálně právní ochrana dětí (včetně prevence) 

  3.3.1. Strategický 
cíl: 

Vedení obce okamžitě řeší naléhavé 
nahlášené krizové situace dětí a mládeže.   

Zajistí pomoc příslušných orgánů a organizací veřejné 
správy (OSPOD města Třince a příslušné složky 
integrovaného záchranného systému). 

Monitoruje postup a vyřešení vzniklé situace. 

  3.3.2. Strategický 
cíl: 

Prevence - podpora zájmové a sportovní 
činnosti dětí a mládeže (viz str. persp. 5. 
– Kultura …) 

 

 3.4. Strategická 
osa: 

Účinná a efektivní ochrana před domácím násilím (včetně prevence) 

  3.4.1. Strategický 
cíl: 

Vedení obce okamžitě řeší naléhavé 
nahlášené krizové situace domácího 
násilí.  

Zajistí pomoc příslušných orgánů a organizací veřejné 
správy (Policie ČR). 

Monitoruje postup a vyřešení vzniklé situace. 

  3.4.2. Strategický 
cíl: 

Prevence domácího násilí. Osvětová činnost. 

M.I.: Počet osvětových aktivit. 

 3.5. Strategická 
osa: 

Bydlení v obci (sociální bydlení) 

  3.5.1. Strategický 
cíl: 

Podpora individuální bytové výstavby 
v obci (viz str. persp. č. 6. Výstavba) 

 

  3.5.2. Strategický 
cíl: 

Bydlení pro sociálně slabé. Zatím není řešeno. 
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 3.6. Strategická 
osa: 

Ochrana zdraví obyvatel, účinná a efektivní zdravotní péče, kvalitní zdravotní služby (včetně prevence) 

  3.6.1. Strategický 
cíl: 

Zlepšování životního prostředí (viz. str. 
persp. č. 1 – Životní prostředí, č. 7 – 
Doprava) 

Revitalizace veřejné zeleně. 

Odklon kamionové dopravy z obce. 

  3.6.2. Strategický 
cíl: 

Udržení stávajícího stavu poskytovaných 
zdravotních služeb. 

Zubař, rehabilitační služby v Domě sv. Josefa. 

M.I.: Zachovalý stav. 

  3.6.3. Strategický 
cíl: 

Dostupnost zdravotních služeb pro 
obyvatele obce. 

Zajištění dostupnosti potřebných zdravotních služeb na 
území obce nebo v blízkém okolí (blízká města). 

M.I.: Naplněná poptávka 

  3.6.4. Strategický 
cíl: 

Zpřístupnění poskytovaných zdravotních 
služeb seniorům v domácnosti. 

Zdravotní a pečovatelská služba Medica (odběry krve, 
převazy, injekce, ……). 

M.I.: Naplnění záměru. 

 3.7. Strategická 
osa: 

Účinné a efektivní vzdělávání-vzdělávací služby (povinné i zájmové) 

  3.7.1. Strategický 
cíl: 

Podpora dalšího vzdělávání občanům. Kurzy finanční, počítačové, právní, …., gramotnosti 
občanům (seniorům, sociálně slabším, ohroženým, ….). 

M.I.: počet uskutečněných kurzů. 

  3.7.2. Strategický 
cíl: 

Podpora zájmového vzdělávání. Prostřednictvím finančních příspěvků podporovat aktivity a 
činnost místních organizací a spolků zaměřených na 
zájmové vzdělávání. 

M.I.: Počet podpořených dětí, organizací… 

  3.7.3. Strategický 
cíl: 

Zvyšování kvality předškolního a 
základního vzdělávání prostřednictvím 

Zřídit odborné učebny hudební, výtvarné výchovy, práce 
s počítači, tělesné výchovy. 
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odborných učeben… M.I.: zrealizované odborné učebny. 

  3.7.4. Strategický 
cíl: 

Zvyšování kvality předškolního a 
základního vzdělávání prostřednictvím 
inovace vzdělávacích pomůcek 

Pořízení polytechnických stavebnic a materiálové vybavení 
odborných učeben. 

M.I.: Pořízené plánované stavebnice a materiální vybavení. 

  3.7.5. Strategický 
cíl: 

Obnova infrastruktury škol. Oprava střechy školek. 

Zateplení budovy školek. 

Inovace otopného systému školek. 

Rekonstrukce elektroinstalace školek. 

Rozšíření školní kuchyně. 

Inovace otopného systému školy. 

M.I.: Provedené všechny plánované opravy a rekonstrukce. 

  3.7.6. Strategický 
cíl: 

Koncepčně uchopit řešení celého areálu 
školy a školky. 

Zpracovat studii řešení daného území v okolí školy za 
účelem jeho využití pro rozšíření možností výchovy a 
vzdělávání jako i sportovních a kulturních akcí v obci. 

M.I.: Zpracovaná smysluplná a problém řešící studie. 

  3.7.7. Strategický 
cíl: 

Vybudovat novou tělocvičnu. Zrekonstruovat stávající nebo spíš vybudovat novou 
tělocvičnu v návaznosti na školu. 

M.I.: Vybudovaná a užívaná tělocvična. 

  3.7.8. Strategický 
cíl: 

Vybudovat venkovní víceúčelový areál 
pro potřeby vzdělávání a sportovně 
společenských aktivit. 

Vybudování in-line dráhy, dopravní hřiště, parkové úpravy. 

M.I.: Vybudovaný plánovaný areál. 

  3.7.9. Strategický 
cíl: 

Rozšíření vzdělávacích prostor školy 
v Neborech. 

Přestavba půdního prostoru školy (polská třída). 

M.I.: provedená přestavba půdního prostoru dle plánu. 
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  3.7.10. Strategický 
cíl: 

Zvýšit bezpečnost dětí na přístupu do 
školy. 

Zajistit osobu převádějící děti přes frekventovanou silnici I 
třídy před školou. 

M.I.: Účinnost zabezpečení. 

  3.7.11. Strategický 
cíl: 

Rozvíjet příhraniční spolupráci mezi 
školami. 

Zpracovat projekty společných aktivit i investic a realizovat. 

M.I.: Počet uskutečněných aktivit a akcí. 

 



Organizace: Druh, Typ, Název dokumentu: Oblast – Projekt - Úsek - Odbor: 

Obec Ropice Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015 – 2035, 
návrhová část, str. persp. č. 3 – Sociální, …. Strategické plánování 

 
 

 
 

Strana 11 (celkem 13) 
Autor dokumentu: Kontakt: Datum zpracování:: 

Ing. Vlastimil Dorotík tel. 603 295 801, e-mail: vlastimil.dorotik@ictbenefit.cz 31.07.2016 
Tento dokument je majetkem autora a organizace uvedené v záhlaví a bez jejich písemného souhlasu nesmí být (ani jeho části)  kopírován, upravován nebo s ním jinak nakládáno. 

Systém managementu kvality je zpracovávaný s podporou společnosti ICT benefit, a.s. 

 

4. ZÁVĚR PRO REALIZAČNÍ ČÁST 
Vedení obce v této strategické oblasti jako nejvyšší prioritou vnímá věc vzdělávání - provoz a 
služby místní základní a mateřské školy. Chce významně podporovat a rozvíjet stávající stav 
pro naplňování individuálních potřeb dětí a současně k posilování jejich sounáležitosti s obcí, 
regionem, vlastí. 

 

 

5. REALIZAČNÍ ČÁST 
Kompozice strategických cílů je dále rozpracovaná do realizační části strategického plánu rozvoje 
obce, tzv. akčního plánu, viz dokument: 

Strategický plán rozvoje obce Ropice 
2015 - 2035 

realizační část – akční plán 

Strategická perspektiva č. 3. Sociální, zdravotní, vzdělávací záležitostí  
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V Ropici, dne  05. 09. 2016 

 

 

 

 

Mgr. Uršula Waniová  
starostka obce 
politický garant strategické oblasti-perspektivy „Sociální, zdravotní, vzdělávací záležitostí“ 

 

 

 

 

Jaroslava Szmeková 
tajemnice 
manažer strategické oblasti-perspektivy „Sociální, zdravotní, vzdělávací záležitostí“ 

 

 

 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno usnesením zastupitelstva obce Ropice č. 13/4/2016 ze dne 05. 09. 2016 

 

 

 

 

Mgr. Uršula Waniová  
starostka obce 

 

 

 

 

Ing. Jiří Pindór 
místostarosta obce 
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6. PŘEHLED DOKUMENTŮ NÁVRHOVÉ ČÁSTI 
- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 

Kvalita života obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 1, Životní prostředí 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 2, Bezpečnost obce a v obci 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 3. Sociální, zdravotní a vzdělávací záležitosti 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 4, Hospodářský rozvoj obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 5, Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a komunikace s 
veřejností 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 6, Výstavba obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 7, Doprava, dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 8, Majetek obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 9, Finance a financování obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 10, Kvalita veřejné správy obce 

 


