
Zápis z jednání pracovní skupiny P1 Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost 

ze dne 4. 3. 2020 

Přítomni: 14 členů pracovní skupiny, zástupci SML – Ing. Lubor Franců, Monika Klemšová, 

Mgr. Monika Kumstová, Bc. Petr Machatý, Mgr. Barbara Steinzová, Mgr. Martina Špringlová, 

Ing. Barbara Vítková, Mgr. Martin Chochola, Ing. Stanislava Mimrová. 

Program jednání: 

1. Úvodní slovo Barbary Vítkové  

2. Martin Chochola – představení současného stavu SWOT 

3. Skupinová práce na SWOT analýzách 

4. Společná diskuze a úprava SWOT analýz 

5. Závěr jednání 

1. Úvodní slovo Barbary Vítkové 

B. Vítková přivítala účastníky jednání a představila jeho účel. Dále informovala o konání následující 

schůzky, která proběhne 22. 4. 2020 v kavárně Pošta a na níž se sejdou všechny pracovní skupiny. Na 

této schůzce budou představeny a diskutovány kompletní dílčí SWOT analýzy. 

2. Martin Chochola – představení současného stavu SWOT 

M. Chochola představil současnou SWOT analýzu. Ta je kombinací podnětů navržených na předchozím 

jednání pracovní skupiny a analytické práce, která zahrnovala také konzultace se zdejším odborem 

školství a sociálních věcí. Účastníci byli následně rozděleni do tří pracovních skupin s minimálně třemi 

členy a jedním mluvčím, a to dle témat: podnikání a zaměstnanost, vzdělávání a věda, výzkum 

a inovace. Každá skupina dostala část SWOT analýzy na základě svého zaměření a měla za úkol 

diskutovat jednotlivé body, navrhovat jejich vyřazení, polohu ve SWOT, lepší formulaci, hledat 

duplicitní náměty, případně navrhovat nové a daty podložitelné návrhy.  

4. Společná diskuze a úprava SWOT analýz 

Podnikání a zaměstnanost 

Slabé stránky 

 U bodu „nedostatečné středoškolské vzdělávání“ proběhla diskuze i nad tím, jaké vzdělání je 

potřebné (humanitní, technické apod.). Problémem je neexistence koncepce potřeb v návaznosti 

na vzdělání. M. Chochola upřesnil, že koncepce existuje pouze v oblasti sociální péče a je platná 

do roku 2025.  

 U dat obyvatelstva dle vzdělání k bodu „méně vzdělaných lidí – nepřichází“ je problémem 

metodologické uchopení trvalého bydliště.  

 U „nedostatečného rychlého propojení s populačními centry, např. vlakové spojení“ byla 

myšlena dostupnost s Prahou. Autobus je dostatečný, jízdní doklad je ale třeba koupit dostatečně 

včas před odjezdem. Problémem není rychlost, ale spíše kapacita vlaku. 

  



Vzdělávání 

Slabé stránky 

 „Malá podpora alternativního vzdělávání“ – diskuze – město podporuje dostatečně, ale 

z pohledu některých rodičů ne, bude řešeno ještě v diskuzi k návrhové části. 

5. Závěr jednání 

M. Chochola informoval o tom, že zhruba 14 dní před následujícím jednáním bude všem členům 

rozeslána SWOT analýza upravená o poznatky z proběhlého jednání. 

 

 

Příští termín jednání: 22. 4. 2020 

Zpracovala: Mgr. Monika Kumstová  

 


