
 

 
Zápis ze setkání řídící skupiny - KPSS Touškovsko 

 
 
Termín jednání:  24. 6. 2014 od 14.30 hod 
Místo jednání:   kancelář starostky OÚ Kozolupy  
Účastníci jednání:  viz prezenční listina  
 
 

Program jednání:   
1. Vyhodnocení průzkumu žáků ZŠ ve Městě Touškov 
2. Připomínkování návrhu komunitního plánu a realizačního plánu pro rok 2014 
3. Připomínkování návrhu Přehledu poskytovatelů sociálních služeb a služeb návazných pro 

Mikroregion Touškovsko 
4. Různé 

 
 

1. Vyhodnocení průzkumu žáků ZŠ ve Městě Touškov 
 

Metodička projektu p. Ing. Eberlová přítomné seznámila se zprávou, která shrnuje výsledky 
průzkum žáků základní školy ve Městě Touškov se zaměřením na témata: volný čas, problémy 
žáků, šikana a návykové látky. 
 
K uvedeným doporučením proběhla diskuze: 

 
a) K problematice návykových látek p. Opltová doplnila, že možným důvodem, proč se i zde 

ve větší míře vyskytují drogy, je blízkost regionu u Plzně: krátká dojezdová vzdálenost 
z Plzně, dealeři jsou zde relativně v bezpečí, přímo v Plzni jsou už u policie známí.  
V souvislosti s touto problematikou by bylo přínosné uspořádat společné setkání se 
zástupci dotčených obcí, policií a paní ředitelkou touškovské ZŠ. Šlo by rovněž o podporu 
místní školy ze strany zastupitelů obcí a Mikroregionu Touškovsko. Zmíněné setkání za 
účelem projednání výstupů z průzkumů a společného naplánování dalšího postupu by bylo 
vhodné zahrnout do komunitního plánu a realizačního plánu na rok 2014.  

 
Bližší informace jsou k dispozici ve Zprávě z průzkumu žáků základní školy ve Městě Touškov se 
zaměřením na témata: volný čas, problémy žáků, šikana a návykové látky, která je přílohou tohoto 
zápisu.  
 

2. Připomínkování návrhu komunitního plánu a realizačního plánu pro rok 2014 
 

K předloženému návrhu zazněly následující připomínky či doplňující informace: 
 

a) opatření 1.1 – Paní Šeflová se snaží navázat kontakt s paní Kaderovou (Centrum domácí 
zdravotní péče, s.r.o.). Ze strany Domovinky zájem o spolupráci prozatím není. Pokud paní 
Kaderová uvidí zájem ze strany starostů obcí a místních praktických lékařů, je šance na 
zahájení spolupráce.  

b) opatření 2.2 – Je třeba projednat s o.s. Ledovec, zda se jedná o jejich cílovou skupinu a zda 
by byla možná z jejich strany spolupráce na realizaci aktivity 
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c) opatření 3.1 – V současné době nejsou vypsány dotace pro „startovací byty“. Je třeba 
sledovat vývoj situace v dotačních titulech v dalším období.  

 
 
Komunitní plán a realizační plán pro rok 2014 bude projednán na valné hromadě Mikroregionu 
Touškovsko, která je plánována na září 2014. Do té doby budou do KP a RP zapracovány 
připomínky, které zazněly během tohoto jednání. 
 

3. Připomínkování návrhu Přehledu poskytovatelů sociálních služeb a služeb návazných pro 
Mikroregion Touškovsko 

 
Obsah přehledu byl schválen. Grafické zpracování také, zazněla pouze jedna připomínka: 
navržené oranžové písmo nahradit výraznější barvou, takto příliš nevýrazné a špatně čitelné 
pro seniory. Připomínka bude předána grafikovi, nový návrh bude následně zaslán všem členů 
ŘS. 

 
 
Zpracováno dne: 25. 6. 2014 
Zpracovala: Šárka Fremrová, koordinátorka 
Ověřila: Ing. Tereza Eberlová, metodička projektu 
 
 
 
Příloha: 
Zpráva z průzkumu žáků Základní školy ve Městě Touškov se zaměřením na témata: volný čas, 
problémy žáků, šikana a návykové látky  


