Přehled cílů ORP Rakovník
1.

Školství

Cíl 1.1 - Podporovat vznik svazkových a komunitních škol, či sdílení pedagogických
i nepedagogických pracovníků škol
V souvislosti s demografickými změnami a úbytkem počtu dětí, resp. žáků ve školách se ve
venkovských obcích objevuje potřeba racionalizovat náklady související s provozem školy. Jedním z
řešení je vytvoření tzv. „svazkové školy“, tedy jednoho subjektu, který zastřeší jednotlivé školy působící
v mikroregionu (svazku obcí). Školský obvod pak tvoří všechny obce daného svazku. Hlavní výhodou je
úspora nákladů na ekonomické zajištění provozu škol (účetnictví, mzdová agenda), které je vykazováno
souhrnně pouze za jeden subjekt. V případě pracovní neschopnosti pedagogů lze zajistit náhradu
operativněji a bez administrativních překážek. Svazková škola, jako relativně velký subjekt, je také
schopna zaměstnat pedagogy s více specializovanou kvalifikací (např. v oblasti jazyků nebo
informačních technologií), případně také asistenta pedagoga, který by působil ve všech sdružených
školách. Stejné je to také u škol, které sdílejí pedagogické či jiné odborné pracovníky (logoped,
výchovný poradce atd.). I ti mohou zajistit kvalitní specializované pedagogy i nepedagogy. Od roku
2014 v regionu působí svazková škola Bez hranic, od které je možné čerpat zkušenosti.

Cíl 2.1 - Podporovat alternativní výukové metody, tím zatraktivnit a přilákat zájemce
o jiné způsoby výchovy do místních škol
Alternativní školství označuje zvláštní typ škol, které vyučují žáky jinak než tradiční
herbartovské školy. Klasické školství je postaveno na principech vzdělávání co nejvíce žáků formou
masových výukových metod, především z důvodu úspory finančních nákladů na žáka. Alternativní
školství se obecně snaží udržet poměr učitel:žák nízký, většinou 1:10 nebo méně. Objem výuky je
přizpůsobován možnostem žáků, pro které vzniká individuální studijní plán. Nižší počet žáků nebo
smíšené třídy menších venkovských škol jsou pro tyto principy velmi vhodné. Alternativní pedagogické
metody dále umožňují lépe integrovat žáky s mentálním postižením. Alternativní výuka nemůže být do
budoucna považována za hlavní vzdělávací proud, ale je dozajista možnou volbou pro jednotlivé školky
i školy v regionu, které budou bojovat o svoji existenci. Do takto vedené třídy jsou rodiče ochotni děti
dopravit i na delší vzdálenost a také se aktivně podílet na fungování školy (finančně, materiálně,
osobně).

2.

Sociální služby

Cíl 1.1 - Vytvořit síť terénních sociálních služeb
Na území ORP Rakovník funguje 5 terénních pečovatelských služeb, které poskytují své služby
po celém území ORP Rakovník. Jedná se o Pečovatelskou službu Rakovník, Okresní pečovatelskou
službu Nové Strašecí, o.p.s., Pečovatelskou službu obce Mutějovice, Pečovatelskou službu Androméda
a Rodinné služby Jiří Brabec, s.r.o. Všechna tato zařízení poskytují terénní služby nejen v obci, ve které
sídlí, ale i v jejím okolí. Stále se však naleznou obce, které nejsou pokryty žádnou terénní pečovatelskou
službou. Dalším faktorem pravděpodobně vzrůstající potřebnosti této služby je demografický vývoj,
podle kterého můžeme očekávat stále se zvyšující počet osob starších 65 let.
Cílem je vytvořit síť těchto služeb tak, aby pokrývaly celé území ORP Rakovník. V rámci
meziobecní spolupráce by mohla být navýšena kapacita některého zařízení, kdy by se obce formou
finančních příspěvků spolupodílely na hrazení mzdy pracovníkovi. Nebo by přímo obec zřídila pracovní
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místo pro terénního pracovníka. S tím však souvisí mnoho povinností týkající se například školení
pracovníka, pořízení automobilu, různých pomůcek k výkonu práce apod. Záleží na obcích, která
z variant bude pro jednotlivé obce přijatelnější.

Cíl 1.2 - Aktualizace a vytvoření akčního plánu Komunitnímu plánu sociálních služeb na
Rakovnicku
Plánování sociálních služeb vede ke správnému rozložení sociálních služeb s ohledem na jejich
potřebnost a poptávku. Komunitní plánování sociálních služeb na Rakovnicku bylo realizováno
v časovém období 2010 – 2014. V rámci něho byla nastavena opatření, na kterých je třeba nadále
pracovat. V letošním roce končí jeho platnost, a tak jedním z cílů strategie je jeho aktualizace a
vytvoření akčního plánu. Akční plán by detailně popisoval postup, jak jednotlivých nastavených
opatření dosáhnout. V rámci aktualizace by byla aktualizována analytická část komunitního plánu,
která spočívá v popisu všech sociálních služeb fungujících na území Rakovnicka a jejich činnosti. K tomu
by byla využita zpracovaná analýza sociálních služeb, která byla vytvořena v rámci projektu Meziobecní
spolupráce. Komunitní plán by poté byl předložen Radě města a ta by se následně rozhodla, kam
povedou další kroky v oblasti sociálních služeb.

Cíl 2.1 - Zajištění podmínek pro integraci sociálně vyloučených osob zahrnující sociální
služby a rozšířené možnosti ubytování
Dle dotazníkového šetření prováděného mezi zástupci obcí bylo zjištěno, že se skupinami
ohroženými sociálním vyloučením se na Rakovnicku mnoho obcí nezabývá. V regionu se nenachází
žádné azylové bydlení, noclehárny, kontaktní centra, terénní programy a podobně. Proto by bylo
vhodné se na následující skupinu zaměřit. Ať už by se jednalo o nějaké možnosti bydlení či sociální
služby, které by těmto občanům pomohly v jejich tíživé situaci.

3.
Odpadové hospodářství
Cíl 1.1 - Vytvořit překládací stanici na území Rakovnicka ve spolupráci s krajským
úřadem
Hlavním cílem odpadového hospodářství je vybudování překládací stanice na území ORP
Rakovník, která by sloužila jako překladiště pro směsný komunální odpad. Jeho realizace je však závislá
na krajském záměru, který spočívá ve zřízení překládacích stanic po celém území Středočeského kraje
a svážením odpadu do zařízení v Mělníku. To by se přetransformovalo na zařízení pro energetické
využití. Pozitiva překládací stanice jsou především ve snížení nákladů na dopravu odpadu
k energetickému využití. V budoucnu se rovněž počítá s regulací skládkování směsného komunálního
odpadu. Překládací stanice a následné energetické využití odpadu by tak bylo vhodným řešením.

Cíl 1.2 - Vznik zařízení pro nakládání s KO vedoucí ke snížení skládkování na regionální
úrovni
Na území ORP Rakovník v současné době neexistuje žádné zařízení na nakládání s odpady třídící nebo dotřiďovací linka či kompostárna. KO je tedy odvážen vždy přímo od producentů na skládku
či překladiště, ale již mimo region. Vzhledem k blížícímu se roku 2024, kdy vejde v platnost omezení
skládkování, je nutné reflektovat na potřeby regionu a účinně separovat v maximálně možné míře
vyprodukovaný KO v území. Pokud nevznikne některé ze zmiňovaných zařízení ve spolupráci se
Středočeským krajem, bude nutné situaci řešit přímo za účasti partnerů v regionu. Prvním krokem je
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vytipování a připravení lokality pro umístění třídící linky či kompostárny, vyhledání partnerů projektu
a zajištění legislativních kroků nutných k realizaci záměru.
4.

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodovodů a kanalizací

Cíl 1.1 - Zavést společný systém plánování vodohospodářské infrastruktury
V současné době řeší plánování vodohospodářské infrastruktury jednotlivé obce především
samostatně. Společné investice by obcím zajistily úsporu financí i času. Zároveň by se zvýšila šance pro
získání dotace pro projekt společné investice. Obce samy mnohdy nemají představu o alternativách
k samostatným projektům. Pomoc zvenčí může obcím pomoci zorientovat se v možnostech. Zvolení
nejvhodnější varianty pro obec je tedy dobré plánovat v širším měřítku.
Na území ORP se nachází několik projektů, jejichž financování z veřejných zdrojů je
nesystémové. Podobným projektům by se mělo zamezit. Prioritou by měla být společná investice.

Cíl 2.1 - Zpracování přípravy pro realizaci společných projektů v oblasti
vodohospodářské infrastruktury
V oblastech ORP, kde je možné z technického a finančního hlediska optimální využití
společných investic, zpracovat přípravy k projektům. Vzhledem k rozpočtení nákladů na výstavbu na
počet obyvatel je společná investice pro instituce poskytující dotace přijatelnější.
V současné době preferují mnohé obce samostatné projekty bez meziobecní spolupráce. Tento
stav je potřeba vzhledem k potřebě efektivního využití stávající infrastruktury změnit. K výstavbě nové
infrastruktury je optimální výstavba společné ČOV, či využití společného vodního zdroje, pokud je to
možné.
Již při přípravě realizace projektů je zapotřebí řešit následné provozní výdaje s infrastrukturou
spojené. Provoz infrastruktury zatěžuje obecní rozpočty. Je tedy zapotřebí již při přípravě řešit budoucí
model provozování.

Cíl 3.1 - Společná evidence využitelných vodních zdrojů v regionu
V současné době neexistuje žádná ucelená evidence vodních zdrojů na území ORP. Každá obec
či provozovatel vodovodní sítě eviduje využité vodní zdroje. Na území se však nachází i mnoho dalších
vodních zdrojů. Ty se však z důvodu nedostatečné vydatnosti či kvalitativních vlastností nevyužívají.
Zároveň se na území vyskytují vodní zdroje opuštěné a nevyužívané z důvodu nepotřebnosti.
V současnosti není akutní nedostatek vody na větším území ORP. Avšak v budoucnu v případě zvýšení
poptávky po dodávkách vody, by bylo vhodné mít evidenci všech vodních zdrojů k dispozici.

Cíl 3.2 - Stanovení, resp. rozšíření ochranných pásem u vodních zdrojů
Mnoho vodních zdrojů v regionu nemá v současné době vyhlášena ochranná pásma. Ta by
zajistila alespoň v nebližším okolí vodního zdroje omezení hospodaření, které by ovlivňovalo kvalitu
vody. Některé vodní zdroje ochranná pásma vytvořena mají, ale jejich rozloha je nedostatečná.
Rozšířením ochranných pásem by bylo možné omezit množství nežádoucích látek v pitné vodě.
Nejčastěji vyskytujícím problémem s kvalitou vody je právě zvýšené množství dusičnanů. To je důsledek
především intenzivní zemědělské výroby.
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