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I. Analýza vzdělávání na území Mikroregionu
1. Vzdělávací nabídka pro obyvatele MR a její využití
1.1 Mateřské školy
Na území Mikroregionu Konstantinolázeňsko se nenachází žádné zařízení jeselského typu
(pro děti mladší 3 let), působí zde celkem 4 mateřské školy (viz mapa 1 v příloze). Dvě MŠ
jsou samostatné organizace (Konstantinovy Lázně, Černošín), další dvě jsou sloučeny se
školou základní (Bezdružice, Záchlumí). Toto sloučení se jeví vzhledem ke snížení
administrativního zatížení a dalších úspor (např. při koordinaci stravování) jako vhodné a
účelné. Zřizovatelem všech mateřských škol na území Konstantinolázeňska je obec.
V Bezdružicích, Konstantinových Lázních a v Černošíně jsou v mateřských školách zřízeny 2
třídy, v Záchlumí funguje pouze jedna třída.
Tyto školky nemají v současné době 100% naplnění a nabízejí volnou kapacitu (viz
následující tabulka 1). V souvislosti s volnou kapacitou jsou schopny některé MŠ (zejména
v menších obcích) přijmout rovněž děti mladší 3 let.
Tabulka 1: Celková kapacita MŠ v MKL ve šk. roce 2013/2014
Název organizace
ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice
MŠ Černošín
MŠ Konstantinovy Lázně
ZŠ a MŠ Záchlumí
MR Konstantinolázeňsko

celková
kapacita

počet
dětí

60
60
50
30
200

44
34
41
22
141

volná
kapacita
v%
73,3
56,7
82,0
73,3
70,5

počet
tříd

počet žáků
na 1 třídu

2
2
2
1
7

22,0
17,0
20,5
22,0
20,1

Zdroj dat: OŠMS KÚ Plzeňského kraje

V těsné blízkosti Mikroregionu se nacházejí MŠ s poměrně malou kapacitou počtu dětí
v obcích Úterý, Erpužice a Svojšín, které také nejsou 100 % naplněny. V souvislosti
s hlavními dojížďkovými směry rodičů za prací mimo MR mohou být děti umisťovány také
v MŠ ve Stříbře, Plané či Plzni. V těchto velkých městských školkách se však v souvislosti
s populačním boomem a nedostatečnou kapacitou v MŠ (což se týkalo zejména větších
měst a aglomerovaného území v období 2011-2014) přednostně přijímaly děti s trvalým
bydlištěm v daném městě.
Zajímavé je nerovnoměrné rozložení nabídky kapacit v mateřských školách v rámci
Mikroregionu (viz mapa 1), v severozápadní části Konstantinolázeňska se nachází rozlehlý
zároveň také řídce osídlený prostor bez kapacit MŠ (zejm. oblast Lestkova). Většina rodičů
tak umisťuje svoje děti do MŠ v Bezdružicích, Konstantinových Lázní a nebo do Plané.
Mateřská škola v Lestkově působila do r. 1997, pak byla z důvodu nedostatku dětí uzavřena.

Vývoj počtu dětí v MŠ
V období 2004-2010 byl vývoj počtu dětí navštěvujících MŠ v Mikroregionu dlouhodobě
stabilní, pohyboval se kolem 130 dětí za rok. V souvislosti s již zmiňovaným populačním
boomem dochází v letech 2011-2013 k nárůstu dětí v MŠ (v roce 2012 dosaženo maximum
v průběhu sledovaného období – 152 dětí v MŠ), viz tabulka P1 v příloze.
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Následující
graf
1
znázorňuje vývoj počtu
dětí v jednotlivých MŠ
v období
2004-2013.
Poměrně stabilní vývoj
byl v MŠ Záchlumí, k
mírnému nárůstu počtu
dětí
došlo
v MŠ
v Bezdružicích (o 7 dětí)
a
dynamický
nárůst
zaznamenala
MŠ
v Konstantinových Lázní,
kde mezi lety 2013 a
2013 vzrostl počet o 17
dětí.

Graf 1: Vývoj počtu dětí v MŠ
na území MR Konstantinolázeňsko
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Zdroj dat: OŠMS KÚ Plzeňského kraje

Jako
reakce
na
vzrůstající potřeby umístění dětí do MŠ zejména v oblasti Konstantinových Lázní přibyla
jedna nová třída, která byla schopna pojmout vyšší počty dětí. Navíc počet dětí umístěných
v této školce vykazuje stále rostoucí trend, což u ostatních MŠ v regionu již není patrné a
v roce 2013 již zaznamenaly pokles návštěvnosti. Atraktivita MŠ v Konstantinových Lázní je
možná spojována se širším zázemím této obce.
Pro
následnou
Graf 2: Srovnání kapacity MŠ a počtu dětí
demografickou
projekci
ve věku 3-6 let na území MR Konstantinolázeňsko
200
vývoje
počtu
dětí
je
zajímavé srovnání, kolik
180
dětí žijících na území
160
Mikroregionu ve věku 3-6
140
let navštěvuje některou
z MŠ v Mikroregionu. Jedná
120
se o zjednodušený přístup,
100
protože do obcí v rámci
Mikroregionu
mohou
počet dětí v MŠ
děti žijící v MR ve věku 3-6 let
docházet i děti žijící mimo
Zdroj dat: OŠMS KÚ Plzeňského kraje, ČSÚ, vlastní výpočty
Mikroregion. A naopak děti
z MKL mohou navštěvovat
školku v ně Mikroregionu, což bývá spojováno především s dojížďkou rodičů za prací.
Z následujícího grafu 2 je zřejmé, že podíl dětí navštěvující školku v regionu je dlouhodobě
konstantní, pohybuje se kolem 72 %.

1.2 Základní školy
Na území Konstantinolázeňska působí celkem 5 základních škol (viz mapa 2 v příloze).
Dvě základní školy jsou neúplné, výuka probíhá pouze na 1. stupni a zároveň se jedná o
malotřídní školy. Nacházejí se v obci Záchlumí a Konstantinovy Lázně. Další dvě ZŠ jsou
úplné, jedná se o ZŠ v obci Černošín a Bezdružice a zejména výuka na 2. stupni ZŠ zajišťuje
vzdělávání i pro obce mimo Mikroregion. Všechny tyto školy jsou zřizovány obcemi.
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Pro děti se specifickými potřebami slouží ZŠ speciální Royal Rangers v Černošíně při
středisku Víteček, jejímž zřizovatelem je nezisková organizace 15. přední hlídka Royal
Rangers v České republice. Jedná se o nestátní speciální úplnou malotřídní školu se dvěma
třídami a kapacitou 13 žáků, která zajišťuje komplexní péči pro děti se zdravotním
postižením.
Tabulka 2: ZŠ na území Konstantinolázeňska ve šk. roce 2013/2014
Název organizace
ZŠ - úplné
ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice
ZŠ Černošín
ZŠ - neúplné
ZŠ Konstantinovy Lázně
ZŠ a MŠ Záchlumí
ZŠ - speciální
Základní škola speciální R. R.
ZŠ v MR
Konstantinolázeňsko celkem

z toho
počet
počet
žáků
tříd
žáci 1. žáci 2.
celkem stupně stupně celkem

z toho
počet počet
tříd 1. tříd 2.
st.
st.

počet
žáků
na 1
třídu

133
89

64
51

69
38

8
7

4
3

4
4

16,6
12,7

42
21

42
21

-

3
2

3
2

-

14,0
10,5

13

4

9

2

1

1

6,5

298

182

116

22

13

9

13,5

Zdroj dat: OŠMS KÚ Plzeňského kraje

Rozmístění ZŠ na území Mikroregionu odpovídá rozmístění mateřských škol. Počet a
struktura ZŠ zůstává od roku 2005 neměnná až na soukromou ZŠ Royal Rangers, která
vznikla v roce 2008.
Mimo Mikroregion využívají žáci základních škol z Konstantinolázeňska ještě ZŠ ve Stříbře
(44 žáků z MR) a v Plané (26 žáků z MR), nevýznamná je dojížďka žáků ZŠ do Plzně (2
žáci) a Svojšína (2 žáci), viz tabulka P2 v příloze.
V těsném zázemí Mikroregionu se nacházejí ještě ZŠ v Úterý a Chodové Plané, které však
nejsou žáky základních škol z Konstantinolázeňska navštěvovány.

Vývoj počtu žáků v ZŠ
Na vývoji počtu žáků základních škol je význačný dlouhodobý trend poklesu počtu žáků ZŠ
nejen
na
území
Mikroregionu
Graf 3: Vývoj počtu žáků ZŠ
na území MKL
Konstantinolázeňsko (ale třeba i na úrovni
250
celého Plzeňského kraje). V posledních 10
let zde došlo k poklesu počtu žáků
200
základních škol, kteří navštěvují některou
školu na území Mikroregionu o cca 30 %
150
(ze 419 v roce 2014 na 298 žáků v roce
2013).
100
Tento výrazný pokles je spojován
s vývojem pohybu obyvatel, pokles je
zapříčiněný zejména díky migračním
ztrátám v tomto území, roli zde hrála i
slabší porodnost v předchozích letech.
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Zdroj dat: OŠMS KÚ Plzeňského kraje

ZŠ Černošín
ZŠ a MŠ Záchlumí

K největšímu poklesu počtu žáků (viz graf
3, tabulka P3 v příloze) došlo v rámci
sledovaného období 2004-2013 v ZŠ
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v Bezdružicích (pokles o 37 %) a v Konstantinových Lázní (pokles o 28 %).

Spádová území ZŠ v Mikroregionu
V roce 2013 žilo na území Mikroregionu celkem 340 dětí navštěvující základní školy (viz
následující tabulka 3):
o z toho 266 žáků (78 % žáků) docházelo do ZŠ v MR,
o 74 žáků ZŠ vyjíždělo mimo MR (téměř 22 %),
o 32 žáků ZŠ dojíždělo do škol v MR ze zázemí.
Celková návštěvnost žáků ZŠ v Mikroregionu v roce 2013 činila 298 žáků.
Tabulka 3: Bilance vyjížďky a dojížďky do ZŠ v MKL
Počet žáků ZŠ bydlících v MR
Vyjíždí z MR
Vyjíždí z MR v %
Dojíždí z vně do MR
Dojíždí z vně do MR v %
Počet žáků navštěvující ZŠ v MR

2011
344
69
20,1
34
11,0
309

2012
335
73
21,8
30
10,3
292

2013
340
74
21,8
32
10,7
298

Zdroj dat: MŠMT ČR

Během posledních 3 let se tyto absolutní počty i podíly vyjíždějících a dojíždějících nijak
výrazně neměnily, k čemuž lze následně přihlédnout při formování úvah a podkladů pro
projekci vývoje počtu žáků v Mikroregionu a na jednotlivých školách.
Spádové oblasti (podle převažující) vyjížďky do ZŠ pro 1. a 2. stupeň znázorňují mapy 4 a 5
v příloze. V rámci spádovosti do škol v rámci 1. stupně nepřekračují spádová území škol
hranice Mikroregionu Konstantinolázeňsko. Téměř celé území je obsluhováno stávající
vzdělávací kapacitou v Mikroregionu, výjimku tvoří žáci ZŠ z obce Lestkov, kteří z větší části
spádují do Plané (jak na 1., tak na 2. stupni ZŠ). Celkem vyjíždí z obce mimo MKL cca 70 %
dětí navštěvujících základní školu.
Žáci ZŠ z Horních Kozolup naopak nevyužívají žádnou z blízkých ZŠ v MKL a dojíždí
především do Stříbra. ZŠ Záchlumí slouží především pro žáky obce Záchlumí a Cebiv,
naopak ZŠ Konstantinovy Lázně (neúplná ZŠ podobně jako Záchlumí) má mnohem větší
dosah působnosti (Kokašice, Lestkov, Cebiv).
V rámci rozmístění spádových území pro ZŠ s 2. stupněm vytváří školy v Mikroregionu
souvislejší a rozsáhlejší oblasti zahrnující i obce mimo Mikroregion (viz mapa 4 v příloze).
Větší územní dosah je u 2. stupně ZŠ v Černošíně, do které spádují nejen žáci
z Mikroregionu (Olbramov), ale cca 7 % žáků dojíždí z vně Mikroregionu (ze Stříbra,
Svojšína a Ošelína). Na 2. st. ZŠ Bezdružice dojíždí žáci z větší části Mikroregionu
(Kokašice, Konstantinovy Lázně, Cebiv), ale i z obce Úterý (cca 8 % všech žáků ZŠ
Bezdružice), který se již nachází mimo Mikroregion.
Nejvzdálenější působnost má ZŠ speciální Royal Rangers, sídlící ve středisku Víteček
v Černošíně. Každý den zajišťuje svoz dětí zdravotně postižených ze širokého okolí
Plzeňského, ale i Karlovarského kraje, pouze 3 ze 13 dětí jsou z Mikroregionu
Konstantinolázeňska.
Ve srovnání s 1. stupněm vyjíždí převážně mimo Mikroregion na 2. stupeň ZŠ žáci z obce
Horní Kozolupy, Záchlumí a Lestkov.
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Školská infrastruktura
V rámci jednání pracovních skupin byly zjišťovány i potřeby modernizace či rekonstrukce
stávajících školských zařízení v Mikroregionu s ohledem na zajištění kvalitní výuky pro tamní
žáky základních škol. Na řadě míst již rekonstrukce školských zařízení proběhly (MŠ a ZŠ
Záchlumí, MŠ Bezdružice – úprava zahrady, modernizace učeben v ZŠ Černošín v rámci
projektu Zkvalitnění podmínek pro výuku na ZŠ Černošín, atd.).
Na základě jednání s místními ZŠ tak byly identifikovány jednotlivé rozvojové záměry pro
základní školy na území Mikroregionu:






MŠ Černošín – rekonstrukce zahrady v MŠ
ZŠ Černošín – rekonstrukce šaten pro 1. st., vytvoření tělocvičny pro žáky 1. st.
MŠ a ZŠ Záchlumí – rekonstrukce zázemí pro pedagogy
ZŠ Konstantinovy Lázně – modernizace učeben
MŠ, ZŠ a ZUŠ Bezdružice – rekonstrukce školní jídelny

1.3 Středoškolské studium
Na území Mikroregionu není žádná možnost středoškolského studia. Studenti středních škol
bydlící v MKL tak dojíždí
Graf 4: Vyjížďka do středních škol z obcí MR
do středních škol mimo
Konstantinolázeňsko v období 2011-2013
Mikroregion.
Obecným
60
trendem je pokles počtu
50
studentů středních škol
2011
40
daný
demografickým
2012
vývojem. Podle hodnocení
30
2013
vyjížďky a dojížďky do
20
škol za období 2011-2013
10
na území Mikroregionu se
i zde počet studentů
0
středních škol snižuje,
v roce 2011 vyjíždělo 193
studentů, v roce 2013 již
Zdroj dat: MŠMT
tento počet činil 174
studentů. Jak je vidět
z grafu 4, největší pokles vyjíždějících studentů zaznamenaly obce Bezdružice a
Konstantinovy Lázně.
Hlavním směrem vyjížďky je Plzeň (42 % vyjíždějících z MKL), dále pak Stříbro (31 %),
Planá (9 %) méně významné jsou směry Bor a Tachov.
Z pohledu škol studenti nejvíce navštěvují Gymnázium Stříbro, SOU v Plané, SPŠ dopravní
v Plzni, SŠ v Boru a SOŠ ve Stříbře, následují další střední školy v Plzni.

1.4 Vysokoškolské studium
Na území Mikroregionu ani v jeho blízkém zázemí není další možnost pro studium po
maturitě. Terciární vzdělávání (VŠ, VOŠ) probíhá mimo region (zejména v Plzni, Praze či
Karlových Varech či VOŠ v Domažlicích), což může zvyšovat odliv vysokoškolsky
vzdělaných obyvatel z regionu.
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1.5 Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity
Základní školy v regionu zajišťují i provoz některých zájmových kroužků (od výuky cizího
jazyka, přes sportovní činnosti po umělecké kroužky). Nabídka těchto zájmových kroužků při
školách je velmi důležitá nejen pro děti ale i pro rodiče z důvodu zajištění smysluplného
mimoškolního programu pro jejich děti. Mnohdy právě spektrum této nabídky určuje, zda
bude žák navštěvovat místní školu, či je budou rodiče vozit v rámci dojížďky do zaměstnání
do větších škol mimo Mikroregion, které mají nabídku těchto zájmových aktivit mnohem
pestřejší.
Na území regionu působí ZUŠ v Bezdružicích, do které dojíždí žáci z blízkého okolí, a po
dohodě se ZUŠ Planá je výuka zajišťována ještě v Černošíně.
ZUŠ v Bezdružicích je umístěna v budově základní školy a vyučuje se v ní pouze obor
hudební. Při ZUŠ působí také dětský dechový orchestr Juvenka. Každoročně navštěvuje
ZUŠ kolem cca 80 dětí, výuku zajišťuje 5 pedagogů.
Střediska volného času (DDM) fungují mimo území Mikroregionu, a to v Plané a ve Stříbře.
V některých případech je překážka zájmového vzdělávání dětí při ZŠ spojena s dojížďkou do
škol a s veřejnou dopravou v Mikroregionu. V rámci spádovosti žáků do základních škol byla
provedena analýza dostupnosti ZŠ veřejnou dopravou (viz tabulka P4 v příloze), která zjistila
problémy četností spojů v odpoledních hodinách zejména u menších sídel v Mikroregionu
(např. Dolní Polžice, Čeliv, Stan).
Pro zájmovou činnost dospělích či seniorů se využívá např. koncept komunitních škol.
Princip komunitních škol spočívá ve vyšším zapojení ZŠ do života v obci. Slouží také pro
posilování vztahu důvěry rodičů vůči škole. Nabízí celoživotní vzdělávání lidem bez rozdílu
věku, nejedná se však pouze o vzdělávací, ale i kulturní, rekreační, zdravotní či sociální
program. Na některých školách v MKL určité zájmové kurzy pro širokou veřejnost proběhly,
nebyly však pojaty koncepčně jako ucelený dlouhodobý projekt s pestrou nabídkou
zájmových kurzů a volnočasových aktivit.
Zajímavý a zároveň žádané je vzdělávání osob v seniorském věku (především ICT kurzy či
cizí jazyky), např. prostřednictvím různých univerzit - Virtuální univerzita třetího věku (ČZU
v Praze). Výhodou této formy vzdělávání spočívá ve vzdělávání přímo v místě bydliště nebo
v rámci MKL formou přednášek, které si zúčastnění promítají přes internet. Odpadá tedy
problém se složitou dojížďkou za tímto typem vzdělávání. V Bezdružicích vzdělávání touto
formou probíhalo, pro nevelký zájem byl však projekt ukončen.
Jako úspěšné lze hodnotit grantový program „Haranti“, který je vyhlašován od roku 2011
v rámci činnosti Mikroregionu Konstantinolázeňska. Zaměřuje se zejména na podporu
inovativních projektů orientovaných na děti a mládež, podporu volnočasových aktivit a
kulturních možností a na zapojování místních obyvatel do života v obcích.
S pomocí tohoto programu je uskutečňována podpora společenských či kulturních činností
aktivních spolků na území MKL, např.:






občanské sdružení Víchov
občanské sdružení Domaslav
občanské sdružení Pomozme si sami
občanské sdružení Lapeť
15. přední hlídka Royal Rangers
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Šikulové z podhradí
místní sbory dobrovolných hasičů, myslivců, rybářů, aj.

Je velmi důležité podporovat tyto sportovní, kulturní, ale i společenské akce na území
Mikroregionu s cílem:



posílit vztah občanů k místu, kde žijí a vychovávají další generace, znovu obnovit
tradice,
aktivovat veřejnost a nastartovat společenský život v obci.

Velmi důležitý je i aktivní marketing těchto akcí, mimo jiné prezentace na internetových
stránkách nejen dotčených obcí, ale i společná prezentace na webu Mikroregionu
Konstantinolázeňsko (http://www.mikroregion-kl.cz).
Z jednání pracovní skupiny vyplynul i zájem obyvatel o kvalitní a zajímavé informace
z regionu prostřednictvím regionálního zpravodaje, který v současné době na území
Mikroregionu chybí. Před několika lety vydávala čtvrtletní zpravodaj MAS Český Západ,
v současné době již zpravodaj nevychází a Tachovský deník a regionální příloha MF Dnes
jsou jako náhrada nedostačující.
Zpravodaj by měl obyvatele pravidelně informovat nejen o sportovním, kulturním či
společenském životě na území Mikroregionu, ale i nabízet místním podnikatelům možnost
prezentovat svoji činnost. Součástí zpravodaje by mohly být i informace o dotačních titulech
pro místní podnikatele či občanská sdružení a obce. Zpravodaj by tak mohl být nejen
inspiračním zdrojem pro mnohé obyvatele, ale posiloval by zároveň identifikaci obyvatel
s místem, kde žijí.

1.6 Alternativní formy vzdělávání
Jak již bylo v předchozí podkapitole uvedeno, příležitostí pro zájmové vzdělávání pro širokou
veřejnost v Mikroregionu příliš není.
Z jednání pracovních skupin vyvstal zajímavý námět na ekologické vzdělávání:



nabídka vzdělávacích programů pro školy zaměřené na téma ochrany přírody,
tradičních řemesel (zpracování vlny)
vzdělávací a řemeslné kurzy pro širokou veřejnost.

Jelikož v současné době neexistují na Tachovsku žádné systematické ekologické programy
pro děti a pro školy, mohla by tato nabídka být zajímavá nejen pro školy z Mikroregionu, ale i
s přihlédnutím na působení celé řady rekreačních středisek a využívání především v jarních
a letních měsících i pro dětské tábory.
Zajímavá potřeba vyplynula z jednání s místními podnikateli, a to vytvoření školícího zařízení
pro lidi s vazbou nebo zájmem o restaurování a historii uměleckého truhlářství a současně
vytvoření depozitu pro kulturní a uměleckořemeslná díla.
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2. Rozložení obyvatel a jeho vývoj
Oblast Mikroregionu je jedna z nejřidčeji osídlených oblastí Plzeňského kraje (21,9 obyv./
km2) – především obce Olbramov, Lestkov a Horní Kozolupy. Zároveň je většina obcí
Mikroregionu značně rozlehlá co se týče rozlohy, což se následně promítá do
problematického zajištění obsluhy tohoto území s dostatečnou rentabilitou.

2.1 Populační vývoj
Větší část Mikroregionu zaznamenala v uplynulém období výrazný populační pokles (vyjma
obcí Černošín a Lestkov). Na vývoji počtu obyvatel v období 2000-2013 se podílela
především migrace. Změna obyvatel přirozeným přírůstkem byla v tomto regionu
zanedbatelná. Zatímco Černošín a Lestkov vykazovaly migrační přírůstky, ostatní obce
Mikroregionu migrací výrazně ztrácely (nejvíce Kokašice, Bezdružice a Záchlumí).

2.2 Věková struktura obyvatel
Z pohledu vývoje předproduktivní složky obyvatel, tj. dětí ve věku 0-14 let, byla situace
v Mikroregionu podobná.
Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel ve věku 0-14 let
Počet obyvatel 0-14 let
Obec

Bezdružice
Cebiv
Černošín
Horní Kozolupy
Kokašice
Konst. Lázně
Lestkov
Olbramov
Záchlumí
CELKEM

2001
2011
podíl
podíl
počet
počet
(%)
(%)
198 20,0
132 14,8
66 22,9
39 16,3
177 16,8
162 14,4
43 15,5
28 12,1
58 19,7
45 17,4
140 14,7
109 11,9
69 19,1
58 16,2
16 20,5
6 10,7
98 23,3
62 17,2
865

18,3

641

14,4

Absolutní
změna
Index
2001 - 2011
2011/2001
podílu (2001=100)
počtu
(p.b.)
-66
-5,2
66,7
-27
-6,6
59,1
-15
-2,4
91,5
-15
-3,4
65,1
-13
-2,3
77,6
-31
-2,9
77,9
-11
-2,9
84,1
-10
-9,8
37,5
-36
-6,1
63,3
-224

-3,9

74,1

Zdroj dat: ČSÚ - Statistický lexikon obcí

Z předcházející tabulky 4 je vidět výrazný úbytek podílu předproduktivní složky obyvatel na
celém území Mikroregionu. V období 2001-2011 se jednalo o pokles 224 dětí ve věku 0-14
let (pokles o téměř 26 %). K největším úbytkům (v absolutním vyjádření) došlo v obci
Bezdružice, Záchlumí a Konstantinovy Lázně, podle indexu změny (tj. počet obyvatel ve
věku 0-14 let v roce 2001 představoval 100 %) v Olbramově, Cebivi a Záchlumí.
Zatímco v rámci MKL došlo v posledních letech k poklesu podílu obyvatel ve věku 0-14 let,
v rámci Plzeňského kraje se naopak podíl předproduktivní složky zvyšoval, což byl důsledek
nejen populačního boomu v letech 2007-2009, ale také migrační atraktivity.
Velice zajímavé je hodnocení postavení regionu pomocí ukazatele průměrného věku
obyvatel, což je údaj, který názorně znázorňuje územní rozdíly ve věkové struktuře obyvatel.
Okres Tachov se dlouhodobě považuje za okres s nejnižším průměrným věkem, patří
dokonce mezi 6 okresů ČR s nejnižším průměrným věkem obyvatel. V Mikroregionu je
situace podobná až na obce Horní Kozolupy, Konstantinovy Lázně a Olbramov, které se řadí
naopak k obcím s nejvyšším průměrným věkem v rámci Plzeňského kraje.
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2.3 Nejvyšší dosažené vzdělání
Vzdělanostní úroveň obyvatel Mikroregionu je ve srovnání s okresem Tachov či Plzeňským
krajem podstatně nižší, viz tabulka P5 v příloze a následující graf 5.
Graf 5: Obyvatelstvo podle nejvyššího
dosaženého vzdělání v roce 2011 (v %)
Mikroregion Konstantinolázeňsko
0,6
1,7

0,6

Plzeňský kraj
bez vzdělání

5,6

0,4
5,4

základní vč. neukončeného

4,0

10,4
26,7

střední vč. vyučení (bez
maturity)

18,1

1,1
2,6

úplné střední (s maturitou)
21,3
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
27,2
34,7

vysokoškolské
39,6

nezjištěno
Zdroj dat: SLDB 2011, ČSÚ

Poměrně vysoký podíl vykazují osoby se základním vzděláním (26,7 %), v některých obcích
(Cebiv, Horní Kozolupy) dosahuje tento podíl téměř 2/5. Výrazná je převaha žen se
základním vzděláním nad muži.
Vyšší podíl je také v rámci středního vzdělání vč. vyučení (bez maturity), na území
Mikroregionu se pohybuje tento podíl kolem cca 40 % obyvatel starších 15 let. U mužské
populace je tento podíl ještě vyšší, průměrně se pohybuje kolem 50 % (Horní Kozolupy,
Záchlumí, Kokašice).
Úplné střední vzdělání s maturitou je v tomto regionu nižší ve srovnání s Plzeňským krajem,
vyšší podíl je u ženské populace. Výjimku tvoří Konstantinovy Lázně, které se s podílem 29,3
% osob s maturitou ve věku 15 a výše dostávají nad průměr Plzeňského kraje.
Podíl osob s vyšším a vysokoškolským vzděláním (4,6 %) však zdaleka nedosahují průměru
Plzeňského kraje. Na území Mikroregionu je překvapivě vyšší zastoupení žen
s vysokoškolským
vzděláváním
v porovnání
s muži.
Nejpříznivější
situace
je
v Konstantinových Lázní, kde podíl osob s vysokoškolským vzděláním tvoří 8,9 %, což
zřejmě souvisí s koncentrací lázeňských služeb vyžadující vyšší zastoupení terciárního
vzdělávání.

2.4 Ekonomická aktivita obyvatel
Ekonomickou aktivitu Mikroregionu Konstantinolázeňsko podle obcí shrnuje tabulka P6
v příloze. U části obyvatel se při Sčítání lidu, domů a bytů 2011 nepodařila ekonomická
aktivita zjistit (5,6 % obyvatel mikroregionu). Přesto převažují ekonomicky aktivní nad
ekonomicky neaktivními ve většině obcí MKL. Naopak největší převaha neaktivních nad
aktivními je v obci Olbramov (o 8,9 p.b.) a Konstantinovy Lázně.
V rámci oblasti vzdělávání je nejvíce zajímavá skupina ekonomicky neaktivních, a to žáci,
studenti a učni, kterých bylo v roce 2011 podle SLDB na území Mikroregionu celkem 608
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(13,7 % obyvatel). Nejmenší podíl žáků, studentů a učňů je v obcích Olbramov a Horní
Kozolupy (obě obce kolem 9 %), což samozřejmě souvisí s již hodnocenou věkovou
strukturou obyvatel a podílem osob v předproduktivním věku. Naopak nejvíce je tato skupina
zastoupena v Bezdružicích (16,1 %), Cebivi a Lestkově.
V rámci ekonomicky aktivních obyvatel se sleduje i skupina tzv. pracujících studentů a učňů,
na území Mikroregionu se nacházelo v době sčítání celkem 13 osob (0,3 % obyvatel MKL).

2.5 Stabilita obyvatel Mikroregionu
Území Mikroregionu Konstantinolázeňska patří do oblasti bývalých Sudet, kterého se dotkl
odsun části obyvatel po druhé světové válce nejvíce. V populaci bydlící v této dosídlené části
kraje zřejmě přetrvává menší vazba k území, což může potvrdit i ukazatel vypovídající o
stabilitě obyvatel ze střednědobého až dlouhodobého hlediska – tzv. podíl narozených v obci
současného bydliště (viz mapa 3 v příloze).
Na základě těchto výsledků a jednání pracovních skupin s místními experty se zajímavě jeví
badatelská činnost o historii místních obyvatel, ale i tzv. reemigrantů, kteří do tohoto území
přišli až po ukončení 2. světové války, s cílem posílit sounáležitost místních obyvatel.
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3. Vazby sídel
3.1 Vybavenost a funkce obcí a sídel z pohledu veřejných služeb
V rámci Mikroregionu lze identifikovat významnější 3 centra. Jako centra zaměstnanosti a
služeb lze identifikovat Bezdružice, Černošín a Konstantinovy Lázně.
Bezdružice jako správní centrum SO POÚ leží mimo důležité silniční tahy. Jsou přirozeným
menším centrem pro pár okolních obcí (i z jiných okresů). Mají na svoji velikost relativně
odpovídající občanskou vybavenost (mimo sociálních služeb, které zde zajišťují
Konstantinovy Lázně). Nachází se zde mateřská škola, úplná základní škola a jediná ZUŠ na
území Mikroregionu. Dále je zde pošta, lékárna, zdravotní středisko a několik drobných
obchůdků (potraviny, galanterie, průmyslové zboží). Z dlouhodobého hlediska však město
ztrácí obyvatelstvo v produktivním a předproduktivním věku.
Černošín, populačně největší město na území Mikroregionu, má na svém území jednak
úplnou základní školu, sídlící ve dvou budovách, školní jídelnu na náměstí a mateřskou
školu, ale také speciální školu Royal Rangers při středisku Víteček. Ve městě se nachází i
domov s pečovatelskou službou a poměrně nově vybudované informační centrum. Toto
město se vyvíjí populačně nejlépe ze všech sledovaných obcí MKL.
Konstantinovy Lázně patří v současnosti mezi nejmenší lázně v České republice, jedná se
také o jediné lázně na území Plzeňského kraje. V obci sídlí mateřská a neúplná základní
škola (1. stupeň), pošta, zdravotní středisko, lékárna, ale také obvodní oddělení Policie ČR.
Obec má význam z pohledu cestovního ruchu, čemuž je přizpůsobena i občanská
vybavenost. Podobně jako v Černošíně i zde funguje dům s pečovatelskou službou.
Lestkov je obec relativně atraktivní pro bydlení. V současné době není v obci žádné
vzdělávací zařízení, děti jsou umisťovány do MŠ a ZŠ v okolí. Silné vazby jsou především
s nedalekým městem Planá, kam dojíždí za základním vzděláním přes 70 % žáků ve věku 614 let, ale také velká část dospělé populace v rámci dojížďky do zaměstnání. Budova bývalé
mateřské školy, která zde v 80. a 90. letech fungovala, je zatím nevyužita. Naopak bývalá
budova základní školy byla po rozsáhlé rekonstrukci přeměněna na byty. V obci probíhá
rekonstrukce místní restaurace a kulturního sálu U parku, kterou hodlá obec sama
provozovat. Sídlí zde i obchod s potravinami, který provozuje COOP.
Obec Cebiv se nachází jižně od Konstantinových Lázní, na železničním spoji PňovanyBezdružice. Významnou součástí obce je rozlehlý barokní zámek umístěný na mírném
návrší uprostřed zástavby. Objekt zámku byl do r. 1998 využíván jako kuchyně a jídelna
zemědělského podniku. V současné době je toto nevyužívané sídlo s rozsáhlým
zemědělským komplexem v rukou soukromého vlastníka a postupně chátrá. V obci Cebiv byl
po několika letech opět zprovozněn místní obchod s potravinami, funguje zde restaurační
zařízení spolu s kulturním domem a v odpoledních hodinách i pošta. V budově Obecního
úřadu byla vybudována klubovna s posilovacími stroji, která slouží pro širokou veřejnost.
Horní Kozolupy leží na silnici 2. třídy II/202. Jedná se o obec s převážně obytnou funkcí s
minimem pracovních příležitostí i nabídkou služeb. V obci není ani mateřská, ani základní
škola. Děti nejčastěji navštěvují mateřskou školu v Záchlumí a základní školu ve Stříbře.
Místní budova bývalé základní školy je využívána pro bydlení. Ve Slavicích, což je jedna ze 4
částí obce, je zprovozněn nově zrekonstruovaný kulturní dům, který je v majetku obce.
Výraznou dominantou je zámek, který je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu.
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Obec Záchlumí se nachází v jižním cípu Mikroregionu, asi 5 km od Stříbra. V obci funguje
prodejna potravin, která je zároveň propojena s menší restaurací. Sídlí zde jak mateřská
škola, tak i neúplná ZŠ (1. stupeň). Obě tyto školské budovy vč. jejich zahrad prošly
v posledních letech rekonstrukcí. V roce 2012-2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu
čp. 17, ve kterém se nyní nachází obecní úřad, společenský sál a knihovna. Obec
představuje významné pracovní centrum v Mikroregionu, sídlí zde podnik OK-Záchlumí
(zemědělství, kovovýroba).
Kokašice patří spolu s Konstantinovými Lázněmi do území atraktivního pro cestovní ruch.
Poblíž se nachází zřícenina hradu Krasíkov spolu se zemědělskou farmou Krasíkov, které
jsou v sezóně hojně navštěvovány.
Olbramov je nejmenší obec v Mikroregionu, s poměrně starší věkovou strukturou obyvatel,
bez základní občanské vybavenosti a s klesající obytnou funkcí.

3.2 Pohyb za prací
Jak již vyplývá ze sociekonomické analýzy, Mikroregion se vyznačuje zápornou bilancí
vyjížďky a dojížďky za prací (-384 zaměstnaných). U všech obcí výrazně převažuje vyjížďka
mimo MKL nad vyjížďku v rámci Mikroregionu. Zřejmě proto, že nabídka pracovních míst
v rámci MR je omezená.
Kladnou bilanci celkového pohybu za prací má jen Záchlumí (+3).
Významnými dojížďkovými centry v Mikroregionu jsou především Konstantinovy Lázně a
Bezdružice (mezi nimiž probíhá výměna zaměstnanců v obou dvou směrech) a Černošín –
Záchlumí. Do těchto center míří vyjížďka za prací i z menších obcí MKL.
Hlavní směry dojížďky za prací z území mimo MKL. Ze Stříbra míří významné počty
zaměstnaných do všech 4 center dojížďky ležících v Mikroregionu. Další významnější směry
dojížďky za prací do MKL vedou z Úterý do Bezdružic, méně z Úterý do Konst. Lázní.
Hlavní směry vyjížďky za prací z Mikroregionu vedou zejména do Stříbra (173 zam.), pak do
Plzně (95) a do Plané (32 – vše viz tabulka P7 v příloze).
Naprosto dominantním způsobem dopravy používané k pohybu za prací byla při SLDB 2011
zjištěna individuální automobilová doprava (IAD – 77 %), a to pro všechny 3 hlavní směry
z hlediska pohybu vůči území MR. Následuje autobus (necelých 10 %). Vlak je používán jen
okrajově (uvedlo 17 ze 758 respondentů).

3.3 Pohyb za vzděláním
Vyjížďka do škol je podrobně rozebírána v předchozích kapitolách (viz kapitola 1.2 a 1.3)
podle jednotlivých stupňů vzdělání. Zde uvádíme jen sumarizující přehledy za žáky a
studenty celkem.
V rámci dojížďky do škol vyjíždělo v rámci Mikroregionu podle SLDB 2011 37 žáků, studentů
a učňů, vyjížďka ven z mikroregionu činila 214, naopak dojíždělo z vně do MKL celkem 14
žáků, studentů a učňů. Území Mikroregionu se tak vyznačuje zápornou bilancí vyjížďky a
dojížďky do škol (-200 žáků a studentů).
Zatímco vyjížďka do škol v rámci Mikroregionu či do regionu se odehrává většinou formou
denní dojížďky, při dojíždění žáků a studentů do škol mimo MKL tvoří nedenní forma
dojížďky téměř 1/3 (cca 70 žáků a studentů).
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Vyjížďku do škol podle použitého dopravního prostředku dokládá následující tabulka 5. Žáci
a studenti při dojížďce do škol využívají mnohem více veřejnou dopravu ve srovnání
s dojížďkou zaměstnaných. Při dojížďce do škol je využívána žáky a studenty především
autobusová doprava (cca 60 % z celkové vyjížďky do škol). Téměř se stejným poměrem byla
zjištěna individuální automobilová doprava (12 %) a vlak (11 %).
Tabulka 5: Využití dopravních prostředků pro pohyb do škol dle směru vůči MKL
Uvnitř MR
7

Dovnitř MR
4

Ven z MR
22

Celkem
33

Podíl
12%

Autobus

15

5

136

156

59%

Ostatní

9

4

30

43

16%

Vlak

6

0

24

30

11%

ID

Nezjištěno

0

1

2

3

1%

Celkem

37

14

214

265

100%

Zdroj dat: ČSÚ - SLDB 2011

3.4 Veřejná doprava
Jak již bylo v úvodu zmiňováno, územím MR prochází pouze železniční trať č. 177 PňovanyBezdružice. Na území MKL má 6 zastávek a četnost spojů je 7 a 9 spojů denně.
Také další veřejná, tedy autobusová, doprava má na území Mikroregionu některá významná
omezení. Některá sídla (s malým počtem) obyvatel nejsou obsloužena veřejnou dopravou
vůbec (Kamýk, Potín, Záhoří, Kořen, Zádub). Některá sídla jsou od zastávky autobusu dosti
vzdálená. Týká se to např. částí obce Černošín (Třebel, Ostrovce, Lažany).
Některá další sídla s trvalým obyvatelstvem nemají žádný odpolední spoj z nadřazených
center v okolí:
 sídlo obce Olbramov
 části obce Lomy, Lažany, Ostrovce
A u některých sídel chybí přímý odpolední spoj z nadřazeného centra (viz mapa 9):
 Řešín, H. Polžice, Zhořec, Pačín (vše město Bezdružice)
 Hanov, Vrbice u Bezdružic (obě obec Lestkov)
Na základě tohoto stručného rozboru dopravy je možné konstatovat, že Mikroregion
Konstantinolázeňsko se vyznačuje horší dostupností i horším dopravním propojením v rámci
mikroregionu, což vede k vyšší preferenci individuální automobilové dopravy ze strany
obyvatel i návštěvníků (viz podkap. 3.2).
S ohledem na dojížďku do škol prostřednictvím autobusové dopravy, kterou využívá cca 59
% vyjíždějících, byla provedena analýza četnosti spojů autobusové dopravy, tzn. v ranních a
v odpoledních hodinách, (viz tabulka P4 v příloze).
Zatímco centra obcí jsou poměrně dobře dostupná autobusovou dopravou s ohledem na
dojížďku do škol, větší problém nastává u menších částí jednotlivých obcí.
Zcela bez obsluhy autobusovou dopravou jsou kromě již zmiňovaných např. části obcí
Kohoutov, Dlouhé Hradiště, Šipín. Je nutné však podotknout, že tyto části obcí při SLDB
2011 vykazovaly velmi malé počty dětí ve věku 0-14 let (od 0 do 5 dětí v jednotlivých zde
jmenovaných částech obcí).
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V některých částech obcí představuje dojížďku do škol 1 spoj ranní a 1 spoj zpět do bydliště
v odpoledních hodinách po ukončení výuky (Dolní Polžice, Lomy nebo Stan). V některých
případech tak žáci nemají ani možnost navštěvovat zájmové kurzy a kroužky, které se právě
v těchto odpoledních hodinách v jednotlivých ZŠ žákům nabízí.
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4. Predikce potřeb vzdělávacích kapacit v Mikroregionu
Pro zodpovědné posouzení kapacitních nároků MŠ a ZŠ, ale i vývoje počtu dětí a žáků v
Mikroregionu Konstantinolázeňsko byla provedena prognóza počtu dětí a žáků na období
2014/2015 až 2023/2024. K tomuto účelu byla využita podrobná věková struktura obyvatel v
obcích k 31. 12. 2013 od ČSÚ.
Na základě této věkové struktury byla provedena projekce počtu dětí v příslušných věkových
skupinách. Protože však tímto způsoben není možné určit počet dětí na celé požadované
období, byla dále zpracována prognóza počtu narozených na území Mikroregionu do roku
2020.
Na základě současné věkové struktury a počtu narozených byla zpracována prognóza počtu
dětí v MŠ, a také prognóza žáků ZŠ při znalosti spádového území i míry podchycení žáků ZŠ
ze spádového území (vše podrobně viz dále v projektovém záměru Demografická prognóza
počtu žáků ZŠ v Mikroregionu).

4.1 Prognóza počtu dětí v MŠ
Počet dětí v MŠ byl odvozen od počtu dětí ve věku 3-6 let. K tomu byla dále využita věková
struktura populace obcí MKL k 31. 12. 2013 dle ČSÚ a dále výsledky prognózy počtu
narozených. Uvažovány byly děti z celého Mikroregionu Konstantinolázeňsko. Výsledné
zhodnocení kapacit se však netýká jednotlivých 4 MŠ na území MKL (Bezdružice, Černošín,
Konstantinovy Lázně a Záchlumí), neboť není známa (jako v případě prognózování žáků ZŠ)
spádovost dětí do jednotlivých MŠ.
Následující graf 6 znázorňuje
nejen vývoj počtu dětí na území
MKL ve věku 3-6 let od roku
2006, ale i predikci tohoto počtu
vždy ve dvou variantách
(uvažovány
jsou
varianty
s migrací a bez migrace).
Podle vývoje počtu dětí ve věku
3-6 let a počtu dětí navštěvující
MŠ byly stanoveny počty dětí,
které budou navštěvovat MŠ
v MKL (tento poměr počtu dětí
ve věku 3-6 let a počtu dětí
navštěvující MŠ se pohyboval
kolem 72 %).
Největší počet dětí navštěvující
MŠ v MKL byl evidován ve
školním roce 2012/2013 a činil
150 dětí. V následujících 2
letech byl již zaznamenán pokles.

Graf 6: Vývoj počtu dětí ve věku 3-6 let na území
mikroregionu a v MŠ
250

200

150

100

50

Počet dětí ve věku 3-6 let v MKL
varianta bez migrace
Počet dětí navštěvující MŠ
varianta bez migrace

varianta s migrací
varianta s migrací

0

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet

Podle prognózy lze očekávat, že nastanou 2 možné scénáře vývoje. První scénář pracuje
s variantou vývoje počtu dětí v MKL, kde není zohledněn migrační pohyb obyvatel (tzn. vývoj
přistěhovalých a vystěhovalých). Tato varianta nakonec povede k mírnému vzestupu, propad
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počtu dětí navštěvující MŠ nebude tak veliký (minimum ve školním roce 2016/2017 cca 118
dětí) a ustálí se v závěru projektovaného období na 130 dětech.
Podle druhé varianty, která zohledňuje migraci obyvatel MKL, je počítán vyšší pokles počtu
dětí. Na základě prognózy by mělo dojít k poklesu počtu dětí o téměř 20 %, tj. ze současných
141 dětí na cca 112 dětí v roce 2023/2024.
Síť MŠ v Mikroregionu po populačním boomu v letech 2008-2010 a jeho následném projevu
v letech 2011-2013 dostatečně pokrývá potřeby rodičů pro umístění do MŠ.
V souvislosti s předpokládaným poklesem vývoje dětí ve věku 3-6 let v následujících letech
se nepředpokládá nutné navyšování kapacit MŠ v rámci Mikroregionu, naopak se může
zvažovat forma přijímání dětí mladších 3 let věku. Tato věková skupina dětí však vyžaduje
zvláštní třídu s odlišnými potřebami oproti starším 3 let.

4.2 Prognóza počtu žáků ZŠ
Prognóza počtu žáků do školního roku 2023/2024 se také odvíjí od věkové struktury
jednotlivých obcí a jejich spádového území k 31. 12. 2013 doplněné o výsledky prognózy
počtu narozených. Na základě těchto podkladů byla provedena prognóza počtu všech žáků
1. (popř. 6.) ročníků celkem 4 ZŠ na území MKL. Základní škola speciální Royal Rangers při
Středisku Víteček nebyla do zmiňované prognózy zahrnuta.
Prognóza vývoje počtu žáků jednotlivých ZŠ na území Mikroregionu (ZŠ v Bezdružicích,
Černošíně, Záchlumí a Konstantinových Lázní) je založena na následujících analýzách či
zjištěních (podrobněji viz projektový záměr Demografická prognóza počtu žáků ZŠ
v Mikroregionu):





prognóza počtu narozených ve všech spádových obcích jednotlivých ZŠ
analýza spádovosti podle dojížďky žáků do základních škol (data za období 20112013 z MŠMT)
stanovení 2 variant prognózy – se zohledněním migračního pohybu (1) a bez migrace
(2)
stanovení počtu žáků 1. ročníků, popř. 6. ročníků.

Vytvořený prognostický model je založen na prostupu žáků jednotlivými ročníky a zahrnuje
všechny poznatky z předcházejících analýz, které byly vyhodnoceny jako relevantní.
Výsledky těchto úvah shrnují následující podkapitoly.

Prognóza počtu žáků ZŠ v obcích Bezdružice a Černošín
V grafu 7 jsou shrnuty výsledky prognózy žáků na základních školách v Bezdružicích a
Černošíně pro období 2014/15 až 2023/24. Zatímco plná čára v grafu zobrazuje vývoj již
proběhlý, přerušovaná čára naznačuje vývoj počtu žáků podle prognózy a to vždy ve dvou
variantách – varianta (1) s uvažovanou migrací a varianta (2) bez migračního pohybu.
Z následujícího grafu je patrné, že zvyšování počtu narozených v uplynulých letech povede k
dalšímu zvyšování počtu žáků nastupujících do 1. ročníků ZŠ Bezdružice i celkového počtu
žáků, maximum představuje u ZŠ Černošín školní rok 2015/16 a v ZŠ Bezdružice by měl růst
počtu žáků pokračovat o rok déle do 2016/17.
Pak je již vývoj odvislý od uvažované varianty, varianta s migrací je u obou ZŠ nižší, protože
je v demografickém modelu jednotlivých spádových obcí uvažována migrace, která v tomto
prostoru představuje zejména migrační úbytek. V případě 2. varianty je vývoj žáků na obou
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školách
podstatně
pozitivnější.
Rozdíly
mezi těmito dvěma
variantami není příliš
výrazný,
zejména
v případě ZŠ Černošín,
kde
ke
konci
prognózovaného období
činí rozdíl 7 žáků a 19
žáků v ZŠ Bezdružice.

Graf 7: Prognóza vývoje počtu žáků v ZŠ
v obcích Bezdružice a Černošín
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Na
základě
této
projekce lze tvrdit, že
50
v nadcházejícím období
ZŠ Bezdružice - s migrací
ZŠ Bezdružice - bez migrace
nedojde
na
těchto
ZŠ Černošín - s migrací
ZŠ Černošín - bez migrace
0
školách
k nějakému
výraznějšímu propadu,
naopak se, alespoň
Zdroj dat: OŠMS KÚ, vlastní výpočet
zpočátku, předpokládá
mírný nárůst počtu žáků zejména v souvislosti se vstupem populačně silných ročníků do 1.
tříd.
Počet žáků na ZŠ by se i nadále měl pohybovat kolem cca 90 a v Bezdružicích kolem 150 –
160 žácích (dle variant).

Prognóza počtu žáků ZŠ v obcích Konstantinovy Lázně a Záchlumí
Prognóza byla zpracována i pro dvě neúplné ZŠ nacházející se na území Mikroregionu –
malotřídní ZŠ v Konstantinových Lázních a ZŠ Záchlumí.
V grafu 8 je znázorněna
Graf 8: Prognóza vývoje počtu žáků v ZŠ
prognóza vývoje počtu
v obcích Konstantinovy Lázně a Záchlumí
žáků, která pro ZŠ 70
Konstantinovy
Lázně
znamená nárůst počtu 60
žáků
v nejbližším
50
období, ve školním roce
2016/17 bude zřejmě 40
zaznamenáno
maximum a následně 30
se předpokládá, že
počet žáků ZŠ bude 20
postupně klesat. Právě
ZŠ Konstantinovy Lázně - s migrací
10
ZŠ Konstantinovy Lázně - bez migrace
vývoj
počtu
žáků
ZŠ Záchlumí - bez migrace
v Konstantinových
0
Lázní je pozitivnější
v případě 1. varianty,
Zdroj dat: OŠMS KÚ, vlastní výpočet
tedy s migrací. Obec
představuje atraktivnější území z pohledu migrace, proto je tato varianta početnější v případě
prognózy vývoje počtu žáků než v případě dalších škol v MKL.
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V případě prognózy vývoje žáků na ZŠ Záchlumí je nutné předem podotknout, že již dnes
tuto školu navštěvuje 21 žáků, tento počet by měl v nadcházejících letech mírně vzrůst či
zůstat zachován do školního roku 2016/2017. V následujících letech se očekává pokles
počtu žáků, při tak malém počtu žáků je však tvorba prognózy velmi nejistá.

4.3 Shrnutí
Mikroregion Konstantinolázeňsko patřilo za uplynulé období mezi oblasti v Plzeňském kraji
s výraznějším úbytkem celkového počtu obyvatel. Tento úbytek byl dán zejména migrační
ztrátou a odchodem lidí z důvodu nedostatku pracovních příležitostí, špatného dopravního
spojení atd.
Podobná situace byla i v případě předproduktivní
Graf 9 :Vývoj počtu dětí
skupiny obyvatel ve věku 0-14 let, výrazný pokles
ve věku 0-14 let na území MKL
této skupiny v posledních letech (viz předchozí
1000
kap. 2.2 a graf 9) byl zpomalen populačním
800
boomem v letech 2007-2010, ke kterému došlo
600
v různé intenzitě i v obcích Mikroregionu. Na
400
základě projekce počtu dětí ve věku 0-14 let se již
200
nepředpokládá tak výrazný úbytek v období 20110
2020 (6% pokles – varianta s migrací) jako tomu
rok 2001
rok 2011
rok 2020
bylo v předcházejícím desetiletí (tj. 2001-2011,
Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočet
úbytek o 26 %). Naopak v případě varianty
projekce nezohledňující migraci se předpokládá v roce 2020 mírný nárůst této věkové
skupiny oproti roku 2011.
Jak
znázorňuje
následující graf 10
vývoj
jednotlivých
věkových
skupin
odpovídající skupinám
dle vzdělání probíhal a
bude
probíhat
na
území
Mikroregionu
odlišně i s ohledem na
zvolené
varianty
možného vývoje (s
migrací/bez migrace).

Graf 10: Vývoj věkových skupin na území MKL
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Zdroj dat: ČSÚ,
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Varianta bez migrace
počítá
s mírným
nárůstem
všech
sledovaných vzdělanostních skupin, u varianty s migrací se největší pokles v následujícím
období předpokládá u dětí ve věku 6-10 let.
V případě prognózy na úrovni jednotlivých základních škol nebyl shledán v nadcházejícím
období žádný velký propad počtu žáků, pouze u ZŠ v Záchlumí nelze prognózu kvůli
nízkému stávajícímu počtu žáků a možnostech projekce seriózně vyhodnotit.
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II. Problémová analýza
5. SWOT analýza
Ve SWOT analýze je zohledněna nejen problematika vzdělávání, ale též problematika
demografického vývoje v území.

Silné stránky

Slabé stránky

- Zájem obcí zachovat ZŠ

- Demografický pokles

- Menší počty žáků ve třídách
(individuální přístup)

- Relativně nízké obecní rozpočty (menší obce)

- Spojení MŠ a ZŠ do jedné organizace
(Bezdružice, Záchlumí)

- Preference větších škol v okolí ze strany
rodičů (v místě zaměstnání)

- Dobrý technický stav budov škol

- Malá kapacita pro využití externích finančních
zdrojů na školách (menší školy)

- Dostatečná kapacita MŠ

- Nedostatečná kapacita školních družin
- Absence MŠ a ZŠ v severozápadní části
Mikroregionu (Lestkov)

Příležitosti
- Svazková škola (Bezdružice – Konst.
Lázně – Úterý)
- Dokončení integrace MŠ a ZŠ
- Rozvoj volnočasových aktivit ZŠ
- Větší zapojení ZŠ do života v obci
(Komunitní škola)
- Využití školních autobusů (mikrobusů)

Ohrožení
- Migrační ztráty v území
- Úbytek dětí
- Vysoká finanční náročnost provozu škol
- Změna politické preference zejm. v malých
obcích
- Zhoršení dostupnosti ZŠ v Mikroregionu
- Menší zájem kvalifikovaných pedagogů o
zaměstnání v Mikroregionu
- Snížení příspěvků ONIV

6. Shrnutí hlavních problémů a jejich příčin
Jedním z hlavních problémů Mikroregionu Konstantinolázeňsko z hlediska problematiky
vzdělávání je malý počet žáků ZŠ, zejména na malotřídních, neúplných ZŠ (ZŠ
Konstantinovy Lázně – 42 žáků, ZŠ Záchlumí 21 žáků) a jejich výrazný úbytek v posledních
letech. Největší pokles počtu žáků zaznamenala ZŠ v Bezdružicích. V roce 2004 činil počet
žáků navštěvující tuto školu 210, v roce 2013 již pouhých 133 žáků, tj. propad o 37 %.
Hlavním důvodem tohoto poklesu na území MKL je migrační úbytek spojený se ztrátou
atraktivity území pro obyvatele.
Zároveň dochází k poměrně vysoké vyjížďce žáků a studentů mimo území Mikroregionu, cca
21 % žáků ZŠ bydlící na území MKL vyjíždí, častým místem dojížďky jsou právě místa
pracoviště rodičů (zejm. Stříbro a Planá). Až 70 % žáků ZŠ bydlících v obci Lestkov vyjíždí
do Plané, téměř všichni žáci z obce Horní Kozolupy vyjíždí do ZŠ ve Stříbře.
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V případě vyjížďky studentů do středních škol, které se na území MKL nenacházejí, činí
počet vyjíždějících za vzděláním kolem cca 180 studentů. Přičemž nejnavštěvovanějšími
středními školami jsou Gymnázium Stříbro, SOU v Plané, SPŠ dopravní v Plzni, SŠ v Boru a
SOŠ ve Stříbře, následují další střední školy v Plzni.
Dalším problémem v oblasti vzdělávání v tomto prostoru jsou finance, pro řadu obcí
představuje financování provozu základní školy velkou zátěž obecních rozpočtů. Platí to
zejména pro menší, neúplné ZŠ (Záchlumí a Konstantinovy Lázně).
S vyjížďkou do škol souvisí i poměrně malá intenzita spojů veřejné dopravy v odpoledních,
v některých částech obcí i v ranních, hodinách. Omezená nabídka spojů veřejné dopravy
často neumožňuje věnovat se mimoškolní činnosti (družiny, kroužky) po skončení výuky.
Zejména tato mimoškolní činnost je pro mládež důležitá, protože představuje prevenci
sociálně patologických jevů na území MKL.
Zázemí některých škol není zcela vyhovující a vyžadovalo by rekonstrukci, pro příklad lze
uvést např. školní jídelna v ZŠ Bezdružice nebo potřeba tělocvičny v budově ZŠ Černošín
pro 1. stupeň místní ZŠ. Těchto projektů je však celá řada.

7. Návrh scénářů řešení
Možná řešení problematiky vzdělávání v Mikroregionu Konstantinolázeňsko je nutné hledat
nejen v oblasti vzdělávání, ale i oblasti volnočasových aktivit a spolkového života, která se
navzájem doplňují.
Z hlediska celkového udržení nabídky infrastruktury pro vzdělání na území Mikroregionu
Konstantinolázeňsko se jeví jako klíčové seznámit se s budoucím vývojem počtu žáků ZŠ a
s tím spojených potřebných kapacit ZŠ na území MKL. Tato potřeba je natolik důležitá
především z důvodu výrazného úbytku dětí na území MKL v posledních letech.
 Prognóza počtu žáků na ZŠ v MKL
o výchozí podklad pro plánování vzdělávacích kapacit v Mikroregionu
o bude součástí strategie
Jednou z variant řešení v případě stále trvajícího poklesu dětí a nedostatečné naplněnosti
jednotlivých základních škol v regionu se zdá být i myšlenka svazkové školy. Uvažováno je
několik variant zejména ve spojitosti se ZŠ Bezdružice – Konstantinovy Lázně – Úterý.
 Svazková škola
o vyšší stupeň integrace škol
o umožňuje pružnější reakci na změny ve vzdělávacích potřebách
o komfortnější řešení pro žáky
o lze spojit s využitím školních busů
Pro posílení zázemí jednotlivých škol v Mikroregionu se zdá být vhodné rekonstruovat či
modernizovat některé stávající prostory pro posílení atraktivnosti těchto vzdělávacích
zařízení.
 Posílit zázemí školy
o např. modernizace školní jídelny v ZŠ Bezdružice
o výstavba tělocvičny na 1. stupni ZŠ Černošín
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o úpravy šaten v ZŠ Černošín
o zázemí pro pedagogy v ZŠ Záchlumí
o modernizace vybavení učeben v ZŠ Konstantinovy Lázně, ….
Ve spojitosti s oblastí vzdělávání na tomto území MKL je důležité též podporovat celoživotní
vzdělávání, setkávání místních obyvatel a tedy i celkový spolkový život v obcích. Jako
vhodná myšlenka spojující oblast vzdělávání a volnočasových aktivit se jeví forma
komunitních škol, jejichž činnost umožňuje větší zapojení vzdělávacích institucí do života
v obcích. Prvním krokem může být např. forma rodičovských kaváren, které jsou
koncipovány jako vzdělávací semináře – dílny pro rodiče v neformálním prostředí při kávě.
Záměrem těchto seminářů není jen představit rodičům školu, kterou si pro své děti vybrali,
ale i témata týkající se vzdělávání a výchovy dětí, popř. jiné téma dle zájmu rodičů nebo dle
aktuálnosti na dané škole.
 Vytvoření komunitních škol
o spolupráce s obcí, spolky, rodiči apod.
o vzdělávací aktivity i po skončení výuky pro širokou veřejnost


dlouhodobé zájmové kurzy/jednorázové akce pro cílové skupiny



různá témata dle zájmu (ICT kurzy, jazykové kurzy, řemeslné kurzy,
cukrářský, kurz vaření netradiční formou např. s osobností gastronomie,
astronomický kurz)

o prvním krokem např. rodičovská kavárna
o posilování vztahu a důvěry rodičů vůči škole
Nabídka volnočasových aktivit pro děti by neměla být opomíjena a měla by v případě
možností oslovovat co nejvíce žáků z jednotlivých obcí na území MKL.
 Rozvoj volnočasových aktivit ZŠ
o zvýšení kapacity školních družin a školních klubů – péče o děti do doby odjezdu
veřejné dopravy nebo příchodu rodičů
o zatraktivnit nabídku zájmových kroužků – zvýšení zájmu o ZŠ
Podobně by měl být rozvoj těchto volnočasových/společenských aktivit soustředěn i na
širokou veřejnost. Jako ukázku takovéto činnosti lze spatřovat v pořádání např. Slavnosti
jablek, které se pravidelně koná na vrchu Krasíkov.
 Další volnočasové aktivity:
o společenské akce (soutěže o nejlepší
okolí/mikroregionu, akce keltský telegraf)

koláč,

guláš,

fotografii

města

a

o kulturní akce pro seniory
o zájezdy nejen za kulturou / zahrádkářské výstavy či jiné
o cestovatelské besedy, autorská čtení
o sportovní akce, turnaje s cílem zapojení všech obcí MKL, turistika
o pořádání jarmarků / bleších trhů
o nabídka společenských akcí pro děti (maškarní bál, drakiáda, pohádkový les,
Čertovská nadílka,…)
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III. Strategie řešení oblasti vzdělávání v Mikroregionu
Konstantinolázeňsku
Strategie oblasti vzdělávání na území Mikroregionu Konstantinolázeňsko byla navržena na
základě podrobné analýzy území, rozpracovaných scénářů řešení a s přihlédnutí
k projektovým záměrům zpracovaným v území.
Hlavní cíl odráží snahu zkvalitnit oblast vzdělávání a možnosti trávení volného času obyvatel
na území Mikroregionu, ale bere v potaz také možnost doplnit volnočasové aktivity v území.
Základním předpokladem pro naplnění tohoto hlavního cíle spočívá v zatraktivnění možností
trávení volného času jako prevenci sociálně patologických jevů, které s sebou přináší
postupný rozvoj nabídky volnočasových aktivit a spolkové činnosti. Většina projektových
záměrů spadající pod tento zmiňovaný cíl má přesah i do dalších řešených oblastí – zejména
do oblasti Sociálních služeb a Nevyužívaných objektů.
Podpora mimoškolních aktivit pro děti ze sociálních slabých rodin je v tomto vymezeném
prostoru s nižšími příjmovými podmínkami rodičů podstatnou součástí pro dosažení
vytyčeného cíle. Velkou roli hraje též posilování informovanosti a identifikace obyvatel
s místem, kde žijí, prostřednictvím vydávání např. zpravodaje Mikroregionu/MAS. Jako další
možnost pro dosažení uvedeného cíle je spatřována v posilování spolupráce rodičů a škol
formou různých společenských či sportovních akcí nebo poměrně novou formou tzv.
rodičovských kaváren.
Druhý specifický cíl je zaměřen na stabilizaci postavení stávajících škol na území MKL.
K tomuto cíli by mělo přispět poznání dalšího budoucího vývoje počtu žáků na řešeném
území spolu s potřebnou kapacitou místních škol. Pro zvýšení atraktivity a tedy i jejich
stabilizace by mohl sloužit i koncept komunitních škol v Mikroregionu, který má za cíl
podporovat celoživotní vzdělávání místních občanů. Zajímavá je i podpora zdravého
životního stylu dětí formou zdravých svačinek do škol.
Poutavým řešením se zdají i možnosti nových vzdělávacích programů nejen pro školy, ale i
pro širokou veřejnost – při sběru projektových záměrů se objevila potřeba vzdělávacích
seminářů pro místní producenty potravin k legalizaci jejich činností, dále pak vznikla
myšlenka vzniku ekologických vzdělávacích programů nebo řemeslných kurzů, školícího
zařízení pro učně truhlářských oborů či badatelské činnosti zaměřené na dědictví
reemigrantů oblasti MKL.
Třetí specifický cíl je zaměřen na zlepšení technického a materiálového vybavení škol, jehož
posílení rovněž přispívá k stanovenému hlavnímu cíli, tj. zkvalitňování vzdělávání.
Konkrétní projektové záměry jsou uvedeny tučně, vč. označení a vazby na řešená témata.
Obecněji formulované aktivity, pro které nebyl zpracován projektový záměr, jsou uváděny
normálním písmem.

Hlavní cíl: Zkvalitnit vzdělávání a možnosti trávení volného času obyvatel
Mikroregionu
Specifický cíl 1: Zatraktivnit možnosti trávení volného času jako prevence sociálně
patologických jevů
Opatření 1.1: Rozvoj nabídky volnočasových aktivit a spolkové činnosti
Příklady aktivit a projektů:
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−

Kavárna ve zvonici na vrchu Krasíkov (PZ9) – viz též Maloobchod

−

Společné stáří a dětství na vsi – Lestkov (PZ17) – viz též Sociální služby

−

Dům tří věků – Kokašice (PZ22) – viz též Sociální služby

−

Odstranění havarijního stavu vrcholně barokního zámku v Cebivi (PZ27) – viz též
Nevyužité objety

Opatření 1.2: Podpora mimoškolních aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin
Příklady aktivit a projektů:
−

např. příspěvky na účast dětí na kroužcích,

−

pomoc se zajištěním dopravy

Opatření 1.3: Posílení informovanosti a identifikace obyvatel s místem, kde žijí
Příklady aktivit a projektů:
−

Mikroport – zpravodaj mikroregionu (PZ6)

Opatření 1.4: Posílení spolupráce rodičů a škol
Příklady aktivit a projektů:
−

stmelovací programy pro děti i rodiče (tradice, dobré vztahy) – masopustní průvod, buřtování,
lampionový průvod, Den dětí, sportovní turnaje…

−

rodičovské kavárny

Specifický cíl 2: Stabilizovat postavení škol v Mikroregionu
Opatření 2.1: Vytvoření projekce budoucích kapacit místních škol
Příklady aktivit a projektů:
−

Demografická prognóza počtu žáků ZŠ v Mikroregionu (PZ1)

Opatření 2.2: Rozšíření možnosti aktivního trávení volného času obyvatel, podpora
celoživotního vzdělávání místních občanů
Příklady aktivit a projektů:
−

Venkovská komunitní škola (PZ2)

Opatření 2.3: Podpora zdravého životního stylu dětí
Příklady aktivit a projektů:
−

zdravé svačinky do škol – viz vazba na PZ16

Opatření 2.4: Vytvoření nových vzdělávacích programů nejen pro školy, ale i širokou
veřejnost
Příklady aktivit a projektů:
−

Podpora místních farmářů, regionálních produktů a prodeje ze dvora (PZ8) – viz též
Maloobchod

−

Starý zámek v Kořenu – ekovýchova (PZ7) – viz též Maloobchod a Nevyužité objekty

−

Školící zařízení a depozit v Trpístech (PZ28) – viz též Nevyužité objekty

−

Centrum reemigrantské tradice (PZ5)

Specifický cíl 3: Posílit vybavení škol
Opatření 3.1: Posílení zázemí škol
Příklady aktivit a projektů:
−

Zázemí pro pedagogy v ZŠ Záchlumí (PZ3)

−

Prostředí vychovává - ZŠ Konstantinovy Lázně (PZ4)

−

Rekonstrukce šaten v ZŠ Černošín (PZ (PZ24)
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−

Tělocvična pro 1. stupeň ZŠ Černošín (PZ25)

−

Rekonstrukce školní jídelny – MŠ, ZŠ a ZUŠ Bezdružice (PZ26)

−

Zahrada našich snů – MŠ Černošín (PZ29) – viz též Sociální služby
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