
 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO 

Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun 

 

 1 

Slabé a silné stránky základních služeb   Lanškrounka ( vzdělávání, 

zdravotní a sociální péče, veřejná správa) a potenciálu jejího rozvoje 

 

Schválená verze na jednání VH březen 2014  

 

 

Silné stránky : (silné stránky jsou ty skutečnosti, které vytvářejí dobré podmínky pro 

další rozvoj základních služeb Lanškounska    a jejich ovlivnění, respektive využití je přímo 

v moci místních obyvatel, institucí  a dalších  subjektů  ) 

 

1. Širší spektrum možností středního vzdělání v regionu. 

2. Dostatečně zabezpečená síť základního školství.  

3. Kvalita a dosažitelnost domácí péče v regionu. 

4. Kvalitní nabídka pobytových zařízení pro seniory v Lanškrouně . 

5. Kvalitní činnost mateřských center.  

6. Fungující veřejná správa. 

7. Rozvinutá spolupráce obcí s Městkou polici v Lanškrouně. 

8. Nabídka odloučeného pracoviště Úřadu práce  v Lanškrouně . 

 

Slabé stránky : (slabé stránky jsou ty skutečnosti, které negativně ovlivňují možnosti 

dalšího rozvoje základních služeb  Lanškrounska  a jejich ovlivnění je přímo v kompetenci 

místních obyvatel, institucí  a dalších subjektů ). 

 

1. Nedostatečné personální obsazení  Policie ČR. 

2. Nerozvinuté podmínky pro vyšší technické vzdělávání v regionu , chybí VOŠ. 

3. Nedostatečné  vzdělávání o regionu Lanškrounska na základních a středních školách 

Lanškrounska včetně chybějících podkladů.  

4. Nedostatečná kapacita nabídky  učitelů jazyků včetně nabídky rodilých mluvčích.  

5. Přílišná feminizace pedagogických sborů na školách v regionu. 

6. Menší dostupnost praktických lékařů v obcích.  

7. Chybí lékař rychlé záchranné služby.  

8. Chybí nabídka středního speciálního školství v regionu. 

9. Nedostatečná kapacita pobytových zařízení pro seniory a to zejména v obcích.  

10. Nedostatečné aktivity pro zařazení sociálně vyloučených do společnosti. 

11. Malá nabídka pro podporu  aktivního života seniorů v obcích.   
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12. Nedostatečná nabídka pobytových zařízení pro osamělé matky s dětmi. 

13. Špatný dosah urgentní lékařské péče. 

14. Špatná technická dostupnost úřadu veřejné správy pro imobilní občany.  

 

 

Příležitosti : (příležitosti  jsou ty skutečnosti, které mají pozitivní vliv na další rozvoj 

základních služeb  Lanškrounska  a jejichž využití je nezávislé na konání místních 

představitelů, subjektů a obyvatel ) 

 

1. Reforma financování základního školství s dopadem na zachování základního školství na 

menších obcích.   

2. Zvýšení hmotného ohodnocení učitelů .  

3. Podpora spolupráce středních škol s vysokými školami a zaměstnavateli v regionu.  

4. Podpora zvyšování kvality života seniorů ze strany státu a Pardubického kraje . 

5. Nové programovací období EU – dotační příležitosti.   

6. Zlepšení dostupnosti  veřejné správy- rozvoj on-line IT . 

7. Zřízení vyššího odborného vzdělávání.  

8. Zlepšení přístupnosti urgentní lékařské péče v regionu.  

9. Podpora rozvoje domácí péče ze strany státu.  

10. Podpora realizace Integrované strategie území MAS Lanškrounsko. 

 

 

Ohrožení  : (ohrožení jsou ty  skutečnosti, které negativně ovlivňují možnosti dalšího rozvoje 

základních služeb  Lanškrounska  a jejich ovlivnění není  v kompetenci místních přestavitelů, 

subjektů a obyvatel) 

 

1. Právní a finanční tlak na další omezování základního školství v menších obcích regionu. 

2. Negativní demografické vlivy - snižování populace dětí a mládeže. 

3. Snížení  podpory středního školství ze strany Pardubického kraje. 

4. Snížení sociální prestiže pedagogů. 

5. Omezování rozsahu a dostupnosti rychlé záchranné pomoci ze strany Pardubického kraje. 

6. Omezování podpory investic do projektů péče o seniory ze strany státu-zejména pobytová 

zařízení.  

7. Omezování podpory veřejné dopravy.       


