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ÚVOD 
 
Koncepce prorodinné politiky v Moravské Třebové je prvním strategickým dokumentem v této oblasti. 
Koncepce nabízí cíle a určitý směr rozvoje prorodinné politiky na obecní, krajské a státní úrovni 
podporované Ministerstvem práce a sociálních věcí, Pardubickým krajem a případně dalšími 
regionálními partnery. Je určitým nástrojem samospráv, prostřednictvím něhož mohou ovlivňovat a 
zkvalitňovat životní podmínky ve svém regionu. 
Hlavním cílem prorodinné politiky v Moravské Třebové je vytvořit atraktivní a příjemné místo pro život 
všech obyvatel. Cílovou skupinou rodinné politiky je obecně rodina. Rodinu vnímáme jako důležitý 
článek společenského vývoje, prosperity a sociální soudržnosti, zároveň ji vnímáme jako bezpečnou 
instituci, která poskytuje ekonomické a existenční zázemí pro každého z nás.  
Můžeme si pod tímto pojmem představit mladé rodiny s dětmi, ohrožené rodiny s dětmi, nebo místo 
pro vytváření mezigeneračních vazeb, zároveň rodina by mohla být důvodem, pro který se do svého 
města budou chtít vracet absolventi středních a vysokých škol.  
Koncepce rodinné politiky by měla nabídnout celkovou analýzu služeb, které by měly zpříjemnit život 
a poskytnout dostatečný životní komfort obyvatelům Moravské Třebové a dále návrhy možného 
zlepšení prorodinné situace ve městě.  
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KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY Z POHLEDU MPSV 
 
Dne 18. září 2017 byl Vládou ČR schválen dokument Koncepce rodinné politiky připravený 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV).1Tento dokument se na národní úrovni zabývá 
hlavními směry podpory rodin v ČR a vznikl za účelem zajištění dlouhodobého a systémového řešení 
rodinné politiky v České republice.  
Koncepce analyzuje situaci rodin, shrnuje očekávání rodin směrem ke státu, srovnává českou rodinnou 
politiku v mezinárodním kontextu, definuje potřeby českých rodin a zabývá se i finančními dopady v 
koncepci navrhovaných opatření. Jedná se o strategický dokument pro příštích pět let. 
 

ZPRÁVA O RODINĚ Z POHLEDU MPSV 
 
Zpráva o rodině přináší detailní analýzu situace rodin v současné české společnosti. Koncepce rodinné 
politiky je zacílena na funkční rodiny.  
Na podporu ohrožených rodin s dětmi se pak zaměřují Národní strategie ochrany práv dětí a Národní 
strategie rozvoje sociálních služeb. Vláda ČR považuje rodinnou politiku za svou strategickou prioritu. 
Stát bude podporovat všechny typy rodin s dětmi tak, jak to odpovídá platné legislativě ČR i jejím 
mezinárodním závazkům. 
 

CÍLE RODINNÉ POLITIKY V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Za účelem posílení soudržnosti celé společnosti a zvýšení důvěry obyvatelstva v budoucnost 
a v prostředí, ve kterém vyrůstají a žijí, jsou cíle rodinné politiky definovány následovně: 
 
1. Společenské klima má být vůči rodinám všestranně příznivé, bariéry a společenské tlaky mají být 

minimalizovány. Rodina má požívat zvláštní zákonné ochrany a má být společensky vysoce 
oceňována, přičemž je nutno posilovat autonomii rodiny; 

2. vhodné socioekonomické podmínky mají podporovat dobré fungování rodin a výchovu dětí. Mají 
se zaměřit na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti i seniory či 
jiné závislé osoby a umožnit tak rodinám získat dostatek volného času pro zkvalitňování rodinných 
vztahů; 

3. rodinám se specifickými potřebami má být věnována zvláštní pozornost – zejména neúplným 
rodinám, rodinám se členem se zdravotním postižením, rodinám se třemi a více dětmi a rodinám 
nejvíce ohroženým relativní i absolutní chudobou. Mají být přijímána cílená opatření přispívající 
k rovnému přístupu ke vzdělávání a uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve společnosti; 

4. posilovat vědomí a význam rodinných hodnot, kterými jsou trvalý vztah, vzájemná péče a hodnoty 
lásky a úcty a podpora významu rodiny ve společnosti; 

5. vzhledem k demografickým změnám a stárnutí české společnosti podpořit prostřednictvím 
navrhovaných opatření v této Koncepci vyšší porodnost. 
 

ANALÝZA SITUACE RODIN V ČESKÉ REPUBLICE2 
 
Analýza situace rodin analyzuje socioekonomickou situaci českých rodin a demografické trendy české 
společnosti jako celku. Bylo identifikováno šest základních trendů popisujících situaci českých rodin:  
 

                                                           
1 https://socialnipolitika.eu/2019/09/aktualizovana-koncepce-rodinne-politiky-29-kvetna-2019/ 
2 https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-
da30d5fa8253 

https://socialnipolitika.eu/2019/09/aktualizovana-koncepce-rodinne-politiky-29-kvetna-2019/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
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1. pokles porodnosti (nízká plodnost, zakládání rodin v pozdějším věku, bezdětnost, nárůst 
asistované reprodukce),  

2. stárnutí populace (roste podíl lidí 65+, přičemž zdravá délka života je relativně krátká – u mužů 62 
let, u žen 64),  

3. změna struktury rodin (polovina dětí je narozena mimo manželství, nízká sňatečnost, vysoká 
rozvodovost, registrované partnerství, roste podíl jednočlenných domácností (singles), bezdětných 
párů a nesezdaných soužití, snižuje se zejména podíl rodinných domácností se dvěma a více dětmi),  

4. ženy dosahují vyššího vzdělání (dnešní mladé ženy jsou vysoce kvalifikované, ženy pracují v 
oborech s nižšími platy, průměrný plat žen je o pětinu nižší než u mužů, rodičovství má velký vliv 
na kariéru žen),  

5. různá zaměstnanost dle pohlaví a věku (velmi nízká zaměstnanost žen s malými dětmi, 
znevýhodnění žen na trhu práce, chybějící nabídka flexibilních pracovních míst, prekarizace práce3, 
chudoba pracujících, nízké zapojení generace 50+ na trhu práce),  

6. relativní i absolutní chudoba rodin s dětmi (KRP, 2017, str. 10–19).  
 

FUNKCE RODINY 
 
Rodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, prostorem tvorby lidského 
potenciálu, výchovy a růstu budoucích generací. Jako taková je bezesporu základní a nejvýznamnější 
jednotkou naší společnosti. Jen stabilní a prosperující rodiny jsou zárukou dobrého prostředí pro 
výchovu dětí, udržitelného rozvoje společnosti a její funkčnosti a soudržnosti. Úloha rodiny 
ve společnosti je nezastupitelná. 
Z toho důvodu vláda ČR považuje rodinnou politiku za svou strategickou prioritu. Stát bude podporovat 
všechny typy rodin tak, jak to odpovídá platné legislativě ČR i jejím mezinárodním závazkům. Pod 
pojmem „funkční rodina“ se rozumí rodina plnící své základní přirozené funkce – tj. biologicko-
reprodukční, socializační, sociálně-ekonomickou, regenerační a podpůrnou, neboli emocionálně-
stabilizační. Bez fungující rodiny, realizující své základní funkce, je ohrožena samotná existence 
společnosti. Bez soudržné rodiny nebude soudržná ani společnost a lidé budou méně spokojeni se 
svým životem; nesoudržná společnost bude rozkládána vnitřními tenzemi (včetně politických konfliktů) 
a bude se muset potýkat s nepřiměřeně vysokými dodatečnými náklady v rovině ekonomické, sociální 
i emocionální. 
 

  

                                                           
3 Prekarizaci práce v ČR představují lidé zaměstnaní na dobu určitou, podíl je mezi lidmi ve věku do 29 let 15 % a 
ve věkové skupině nad 60 let dokonce 27 %. V těchto skupinách je také vysoký podíl pracujících bez smlouvy nebo 
na dohodu o pracovní činnosti či o  provedení práce. Smlouvu na dobu určitou má 7,2 % mužů a 10,5 % žen. 
V roce 2018 na zkrácený úvazek pracovalo 10,8 % žen (viz výše). Na dobu určitou ve věku do 29 let již pracovalo 
18,4 % lidí a ve věku nad 50 let 7,7 %. Ve věku 20-64 let v roce 2018 pracovalo na dobu určitou 6,3 % mužů a 10,4 
% žen. 
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ANALYTICKÁ ČÁST 
 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ A DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY MĚSTA MORAVSKÁ 
TŘEBOVÁ  
 

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A OBSLUŽNOST 
 
Moravská Třebová se nachází ve východní části Pardubického kraje na území okresu Svitavy. Je 
hraničním ORP tohoto kraje, od krajského města je vzdálena 80 kilometrů, nejbližší krajské město je 
Olomouc, která je vzdálena 50 km, blíže než Pardubice je také Brno, a to 70 kilometrů.  
 
Ačkoliv je v Moravské Třebové zavedena vlaková doprava, není žádné z výše zmíněných měst dostupné 
hromadnou dopravou dříve než za cca 90 minut. Dopravní nedostupnost je z části ovlivněna 
nedostatečnou koordinací jízdních řádů na mezikrajské úrovni. 
 

OBYVATELSTVO4 
 
Moravská Třebová se nachází v okrese Svitavy, ve východní části Pardubického kraje. Město je od 
krajského města vzdálené zhruba 80 km a nachází se na území Hřebečska, což byl před druhou 
světovou válkou největší německojazyčný ostrov na území Československa. Proto byla po roce 1945 
většina tehdejších obyvatel města odsunuta. Oblast byla doosídlována obyvateli pocházejícími z 
různých částí Československa. Moravská Třebová byla v minulosti známá textilním průmyslem a těžbou 
nerostných surovin. Od 50. let byly pro oblast klíčové státní podniky jako např. Hedva, Kras, Prefa nebo 
státní statek, které zaměstnávaly velkou část místních obyvatel. Po roce 1989 došlo k útlumu činnosti 
těchto velkých zaměstnavatelů a dnes je v oblasti dominantní především odvětví zpracování plastů. I 
přes nedávný rozvoj těchto firem čelí město vysoké míře nezaměstnanosti, což je kromě nedostatku 
pracovních příležitostí dáno nejen útlumem činnosti dominantních zaměstnavatelů po roce 1989, ale i 
poválečnou výměnou obyvatel, která vedla k dalšímu narušení nastartovaného hospodářského vývoje 
v oblasti. Míra nezaměstnanosti v ORP Moravská Třebová činila k 31. 12. 2018 4,3 %, což bylo nejvíce 
v rámci Pardubického kraje, přičemž Svitavy jako ORP s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti v kraji 
měly pouze 2,8% nezaměstnanost. Zároveň byla ORP Moravská Třebová v tomto období oblastí s 
nejvyšším podílem uchazečů na jedno pracovní místo v evidenci úřadu práce v kraji, kdy na 804 
uchazečů připadalo 577 míst v evidenci úřadu (ČSÚ, 2019b).  

                                                           
4 Čerpáno ze vstupní analýzy vzdělání Agentury pro sociální vzdělávání 
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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ5      
  
Ve městě Moravská Třebová žije (2018) asi 10 070 obyvatel, již cca 20 let dochází k setrvalému poklesu 
počtu obyvatel, od roku 2001 ubylo ve městě cca 1 700 obyvatel, k úbytku dochází přirozenou měnou 
i emigrací, která celkově převažuje, pouze v posledních letech převažuje úbytek přirozenou výměnou. 
Vývoj počtu obyvatel Moravské Třebové v letech 1992–2018 (Zdroj: ČSÚ 2019a) 

 
 

VĚKOVÁ STRUKTURA 
 
Město Moravská Třebová mělo k 31. 12. 2018 10 700 obyvatel. Počet obyvatel města od roku 1992 
stabilně klesá. To poukazuje na skutečnost, že Moravská Třebová stárne, a to rychleji, než je v ČR běžné. 
Např. průměrný věk byl v roce 2018 v Moravské Třebové 44,2, zatímco průměrný věk pro ČR byl 42,3. 
Podobně počet obyvatel ve věku 65+ činil 22% podíl oproti 14 % obyvatel ve věku 0–14 let, podíl 
starších obyvatel ve městě je znatelně vyšší než v rámci ČR. Nedostatek pracovních příležitostí má 
zřejmě svůj podíl na negativním migračním přírůstku, který se týká pravděpodobně mladších a 
vzdělanějších obyvatel, pro které není ve městě dostatek pracovních příležitostí. Na počet obyvatel má 
vliv i geografická poloha města, které se nachází v blízkosti několika hranic správních celků, přičemž 
všechna správní centra jsou od Moravské Třebové poměrně vzdálená; město je tak možné označit za 
„vnitřní periferii“. 
 
Vývoj počtu narozených v Moravské Třebové v letech 1992–2018 (Zdroj: ČSÚ 2019a) 

 
 
 

                                                           
5 Čerpáno ze vstupní analýzy vzdělání Agentury pro sociální vzdělávání 
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SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ6 
 
Ve městě se nenacházejí sociálně vyloučené lokality v klasickém slova smyslu, spíše lze mluvit o 
jednotlivých objektech s vyšší mírou koncentrace sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených 
sociálním vyloučením. Většina sociálně vyloučených obyvatel města žije roztroušeně v městských a 
soukromých bytech v širším centru města. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem žije v Moravské 
Třebové vyšší podíl obyvatel ohrožených příjmovou chudobou, poukazuje na to i zvýšená míra 
nezaměstnanosti. Podstatnou část sociálně vyloučených obyvatel Moravská Třebové tvoří Romové, 
kterých žije na území ORP Moravská Třebová zhruba 450 a 300 na území města (z toho zhruba 40 dětí). 
Místní Romové patří mezi nejchudší obyvatele města a potýkají se s dlouhodobou nezaměstnaností a 
se zadlužením. Většinu z nich lze označit za sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.  

 
Kvalitativní a kvantitativní charakteristiky sociálního vyloučení 

Doplatek na bydlení 44 

Příspěvek na živobytí 109 

Příspěvek na bydlení 244 

Příspěvek na mobilitu 334 

Trvalé bydliště na MěÚ 410 (z toho cca 50 dětí do 18 let) 

Azylové domy 0 

Ubytovny Cca 30 osob v městské ubytovně 

Samoživitelé 353 domácností s jedním dospělým a nezaopatřenými dětmi 

Osoby v akutní bytové krizi Cca 115 osob (ubytovna, ubytování poskytované Františkány, 
obyvatelé městských bytů v Boršově) 

Osoby bez přístřeší Jednotlivci (do značné míry zajišťují přístřeší nejohroženějším 
osobám Františkáni) 

Osoby v exekuci 965 (2018) 

Osoby propuštěné z výkonu trestu 19 (2017), 14 (2018) 

Osoby opouštějící ústavní péči 2 (v roce 2017), 1 (v roce 2018) 

Prostorově vymezené lokality Centrum města (Masarykovo nám. a okolí, městská ubytovna, 
Františkánský klášter, vybrané objekty širšího centra města na 
Olomoucké, Brněnské a Svitavské – viz lokalizace příjemců 
dávek), Městské holobyty v Boršově 

Romská menšina Cca 3 % obyvatel města (cca 300 osob) dle Vstupní analýzy 
ASZ z roku 2018 a 450 v roce 2017 (z toho 0 vyloučených) dle 
kvalifikovaného odhadu ve Střednědobém plánu sociálních 
služeb Pardubického kraje 

 

VYBAVENOST MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ  
 
S podporou rodinné politiky ve městě úzce souvisí vybavenost a zároveň komplexní podpora rodin. 
Komplexností myslíme rozvoj nejrůznějších oblastí života jako je například nabídka prostupného 
bydlení, dopravní dostupnost, pracovní příležitosti a možnosti uplatnění v oboru, úroveň zdravotnictví 
a školství ve městě. V neposlední řadě je nutné respektovat autonomii jednotlivých rodin, možnost 
určit si své životní priority, jejich schopnost samostatně se rozhodovat. 
 

                                                           
6 Čerpáno z https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/podkladova_analyza_bydleni_moravska_trebova-
pdf/ 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/podkladova_analyza_bydleni_moravska_trebova-pdf/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/podkladova_analyza_bydleni_moravska_trebova-pdf/
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BYTOVÝ FOND V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ7  
 
V Moravské Třebové je v současné době nejvíce akcentována problematika nedostatku bydlení pro 
mladé rodiny nebo pro mládež opouštějící ústavní výchovu tedy nedostatek tzv. startovacích bytů či 
obecně nedostatek jakýchkoliv dostupných bytů pro tyto skupiny. Problematika byla zmiňována ve 
většině relevantních dokumentů. Problém se sháněním bytů v Moravské Třebové téměř každý 
zájemce, protože volné bytové kapacity jsou velmi omezené. A to jak u městských bytů, tak i na 
soukromém trhu. Z hlediska sociální problematiky to představuje hlavně nedostatek bytů a 
ubytovacích kapacit pro ohrožené rodiny, samoživitelky a osoby či jednotlivce ohrožené ztrátou 
bydlení (včetně například seniorů s nízkými příjmy) nebo pro ty, kteří jsou již na ulici. Pro uvedené 
skupiny sociálně potřebných nejsou v městském bytovém fondu vyčleněny konkrétně žádné sociální 
byty. V praxi však většina, především pak nově přidělovaných bytů, plní v podstatě sociální funkci. U 
bytů v historickém centru města, vzhledem ke složení nájemníků dokonce dlouhodobě. Navíc do 
kapacit plnících funkci sociálního bydlení můžeme navíc zahrnout také jeden městský byt v centru, 
vymezený v posledních pěti letech pro potřeby Dětského domova Moravská Třebová, kde bydlí 3 - 4 
děti pod dohledem vychovatelů. 
 

ZDRAVOTNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PÉČE 
 
Hlavním zdravotním střediskem správního obvodu je Nemocnice následné péče situovaná v Moravské 
Třebové. Zřízená má dvě detašovaná pracoviště. Ve zdravotnickém středisku Březina je zřízeno 
detašované pracoviště ambulance praktického lékaře pro dospělé a v Jevíčku pracoviště interní 
ambulance – diabetologie. Další důležité zdravotnické zařízení je Odborný léčebný ústav Jevíčko, který 
se zaměřuje na léčbu akutních i chronických plicních onemocnění, diagnostiku a léčbu TBC a na léčebné 
rehabilitace. Ordinace praktických lékařů tvoří 47 % z celkového počtu zdravotnických zařízení ve 
správním obvodu. Dostupnost primární zdravotní péče je však centralizována pouze do měst Moravská 
Třebová, Jevíčko a obcí Staré Město, Vranová Lhota a Březina. K částečnému zhoršení zdravotních 
služeb v regionu přispělo zrušení akutní lůžkové péče v Moravské Třebové.  
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ 
 
Kvalitu života obyvatel v Moravské Třebové zajišťuje síť sociální služeb pro rodiny s dětmi.  
 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DÍRA8 
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Díra provozuje v Moravské Třebové organizace Bonanza 
Vendolí, z. Ú. NZDM má otevřeno každý všední den od 13 do 18 hodin, o prázdninách od 10 do 15 
hodin. Klienty zařízení tvoří děti a mládež ve věku 8–26 let, přičemž dochází především děti a mládež 
ze sociálně znevýhodněného majoritního prostředí napříč místními školami. Místní romské děti služby 
NZDM v podstatě nevyhledávají a docházejí spíše do Centra volného času, pokud některé někdy 
využívají služby NZDM, pak jsou to většinou děti a mládež, které se straní těch, které docházejí do CVČ. 
Nejčastěji služby NZDM vyhledávají děti ve věku 12 let s tím, že kolem 15 let věku zájem u klientů 
většinou upadá. 

 
 

                                                           
7 Čerpáno z https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/podkladova_analyza_bydleni_moravska_trebova-
pdf/ 
8 Čerpáno ze vstupní analýzy vzdělání Agentury pro sociální vzdělávání 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/podkladova_analyza_bydleni_moravska_trebova-pdf/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/podkladova_analyza_bydleni_moravska_trebova-pdf/
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI DRŽ SE NA UZDĚ BONANZA VENDOLÍ 
z. ú. 
 
V oblasti také částečně působí SAS zřizovaná organizací Bonanza Vendolí, z. Ú., která je primárně 
zaměřena na oblast Svitavska, ale spolupracuje i s několika rodinami z Moravskotřebovska. Služba je 
určena rodinám s dětmi od 8 do 15 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobé krizové situace 
v rodině. V roce 2018 využívalo službu 10 rodin z oblasti a z toho 4 rodiny přímo z Moravské Třebové. 
Služba sváží děti klientů každou sobotu na program na statku ve Vendolí. To se týká pouze dětí, do 
rodin jako takových pak docházejí přímo terénní sociální pracovníci. Oproti běžným SAS se služba liší 
tím, že pracuje i samostatně s dítětem. Kapacita služby je 8 rodin. Služba spolupracuje i s místním 
OSPOD, který vytipovává děti do služby. V rámci aktivizace rodin organizace nabízí i možnost strávit 
víkend na statku ve Vendolí. Organizace dále pořádá pobytové a příměstské tábory, které nabízí kromě 
veřejnosti i svým klientům. 

 
CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
 
Centrum volného času v Moravské Třebové je organizační složka města zřízená v roce 2000. Klienty 
centra tvoří z 90 % sociálně znevýhodnění Romové, kteří centrum považují za své, a podle pracovníků 
centra zhruba polovina místní romské mládeže využívá alespoň některých služeb centra. Kromě Romů 
využívají služeb centra i někteří senioři z majoritní populace. CVČ nabízí sociálně-poradenskou činnost 
a volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, sportovní vyžití, výuku angličtiny a každotýdenní 
náboženské misie romského pastora z Olomouce. Centrum volného času jako organizační složka města 
bylo zrušeno k 31.12.2019. Nahradit jej má komunitní klubovna zřízená v rámci zavádění principů 
komunitní práce na ORP.  
  

KRŮČEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – RODINNÉ CENTRUM 
 
Posláním Rodinného centra je být centrem rodinným, komunitním, integračním, výchovným, 
vzdělávacím, informačním, poradenským, dobrovolnickým a multigeneračním zejména pro rodiny s 
malými dětmi a pro ostatní cílové skupiny. Rodinné centrum je zaměřeno na podporu rodin s dětmi v 
Moravské Třebové a okolí s cílem nabídnout rodinám komplexní služby, které vedou k posilování 
významu rodiny pro společnost, funkčních vztahů a rodičovských kompetencí. Poskytuje komplexní 
pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení a předchází jeho 
prohlubování. Služby mají podpůrný a preventivní charakter, jsou dostupné všem z cílových skupin bez 
rozdílů a jsou nízkoprahové.  
 

CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ9 – největší poskytovatel sociálních služeb v regionu. 
 
Denní stacionář Domeček 
Denní stacionář Domeček je určen dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, popřípadě 
s kombinovaným postižením z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu ve věku od 18 do 60 let. 
Služba je poskytována klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy jim není schopna pomoci 
rodina nebo jiná blízká osoba nebo terénní služba.      
Posláním Denního stacionáře Domeček v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým 
lidem s mentálním postižením při získávání, upevňování a udržování dovedností, které jim umožní co 
možná nejvyšší míru samostatnosti a zapojení do běžného života. Snahou je, aby byl způsob života 
klientů srovnatelný s životem jejich vrstevníků.  
 

                                                           
9 https://www.mtrebova.charita.cz/ 

https://www.mtrebova.charita.cz/
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Sociálně terapeutická dílna Ulita 
Služba sociálně terapeutické dílny Ulita je určena lidem ve věku od 18 do 60 let, kteří chtějí pracovat, 
ale nemají pro to dosud dostatečné pracovní dovednosti a návyky z důvodu lehkého mentálního 
postižení či chronického duševního onemocnění. Jsme tu pro lidi z Moravskotřebovského a Jevíčského 
regionu.  
Posláním sociálně terapeutických dílen Ulita v Moravské Třebové je podpořit dospělé lidi s mentálním 
postižením nebo chronickým duševním onemocněním v získávání, nácviku nebo upevnění jejich 
pracovních dovedností. V rámci terapeutických činností v dílnách podporujeme rozvoj jejich pracovních 
dovedností, schopností naučit se dodržovat stanovená pravidla, plnit pracovní povinnosti a být součástí 
kolektivu, proto aby mohli vstoupit na chráněný či otevřený trh práce.  
 
Komunitní centrum O krok dál 
Posláním služby sociální rehabilitace s názvem Komunitní centrum O krok dál je poskytovat pomoc a 
podporu dospělým lidem s  duševním onemocněním při  získávání, nácviku nebo upevnění 
dosavadních dovedností, které jim umožní fungovat a žít svůj život naplno. Základním cílem sociální 
služby je uvést osobu zpět na chráněný i otevřený trh práce a podpořit ji v samostatnosti a 
soběstačnosti. Smyslem naší práce je dát lidem prostor k rozvíjení komunikace, seberealizace, pomoci 
se zapojit do pracovního, kulturního, společenského dění a tím je vést k běžnému životu ve společnosti. 
Služba Komunitní centrum O krok dál je určena dospělým lidem ve věku 18 až 65 let včetně, žijícím na 
území Moravskotřebovského a Jevíčského regionu, Svitav a spádových obcí. Tito lidé potřebují podporu 
a pomoc v důsledku chronického či jiného duševního onemocnění. 
 
Sociálně aktivizační služba Šance pro rodinu 
Sociálně aktivizační služby „Šance pro rodinu“ pod Charitou Moravská Třebová poskytují pomoc a 
podporu rodinám s dětmi do 18 let věků a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci 
a nedaří se jim tuto situaci řešit vlastními silami. Snažíme se, aby následně rodina fungovala 
samostatně bez naší podpory. Rodinám s dětmi do 18 let věku nebo těhotným ženám, které jsou 
ohroženy krizovou sociální situací, jež by negativně ovlivnila vývoj dítěte/dětí, dále jsou sociálně 
znevýhodněné a ohrožené nedostatkem finančních prostředků, dluhy, ztrátou bydlení, ztrátou 
zaměstnání, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy nebo řeší jiné závažné 
problémy a samostatně nezvládají zajistit péči o své děti, jejich pravidelnou školní docházku a 
vzdělávání. 
 

Občanská poradna  
Posláním Občanské poradny je poskytnout lidem rady v obtížné životní situaci. Usilujeme společně 
s těmi, kteří se na nás obrátí, aby  se lépe zorientovali ve své životní situaci, znali svá práva a povinnosti. 
Naším přáním je, aby vyřešili svoji situaci nebo ji alespoň zlepšili. Služba Občanská poradna je určena 
lidem ve věku od 16 let, kteří pobývají v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, kteří potřebují pomoc 
nebo podporu pro zvládnutí své obtížné životní situace. Zároveň tito lidé nemohou využít jiných 
dostupných komerčních (např. právních služeb) a dokáží se sami, či za účasti jimi zajištěné další osoby 
(např. tlumočníka), s poradcem v Občanské poradně domluvit. Obtížnou životní situací rozumíme, 
že člověk má náhlé či dlouhodobé potíže, které nepříznivě ovlivňují jeho dosavadní život. 
 
Centrum pěstounské péče Cesta 
Posláním CPPC je doprovázet, vzdělávat, poskytovat informace a zprostředkovat kontakt na odborníky 
pěstounským rodinám z regionu Moravskotřebovska-Jevíčska, Boskovic, Mohelnice, Zábřehu a Litovle 
tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro poskytování náhradní rodinné péče. Dále pomoc a 
podpora při zprostředkování kontaktu s původní rodinou dítěte. Snahou je, aby děti svěřené do 
pěstounské péče vyrůstaly v harmonickém rodinném prostředí.  A zároveň, aby se pěstounská péče 
stala více profesionální. Centrum pěstounské péče Cesta poskytuje služby pěstounským rodinám, 
dětem v pěstounské péči, zájemcům o poskytování pěstounské péče, osobám, které se fakticky starají 
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o dítě a žádají o jeho svěření do pěstounské péče a žijí v regionu Moravskotřebovsko-Jevíčsko, 
Boskovice, Mohelnice, Zábřeh a Litovel. Dohodu o výkonu pěstounské péče uzavíráme s osobami, které 
mají v péči dítě mladší 18 let a s osobami v evidenci. 
 

VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA 
 
Dle dat ze SLDB v roce 2011 má 20 % obyvatel Moravské Třebové základní vzdělání, 37 % vzdělání 
středoškolské bez maturity a 25 % středoškolské s maturitou. Méně než 5 % má vzdělání nástavbové, 
1 % vyšší odborné a 9 % vysokoškolské. 
 

VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Město Moravská Třebová je zřizovatelem 2 mateřských škol, 3 základních škol, 1 základní umělecké 
školy, 1 Domova dětí a mládeže. Sídlí zde také Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola. 
Ze středních škol je to Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová, Integrovaná 
střední škola Moravská Třebová a Vojenská střední škola.  
Své detašované pracoviště zde má také Pedagogicko – psychologická poradna a Středisko výchovné 
péče ALFA Svitavy. Sídlí zde Speciálně pedagogické centrum ROSSA a další organizace pracující se 
sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží, např. Díra – nízkoprahové zařízení, Centrum volného času. 
Do výčtu těchto organizací lze zařadit také Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro 
rodinu Charity Moravská Třebová a Program Kamarád Charity Moravská Třebová a dále sociálně 
aktivizační službu Drž se na uzdě Bonanza Vendolí, z. Ú. 
 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
V Moravské Třebové se nacházejí dvě mateřské školy: MŠ Jiráskova a MŠ Piaristická. Školy mezi sebou 
úzce spolupracují, např. v oblasti přechodů dětí mezi jednotlivými školami, kdy zástupci škol konzultují 
a předávají si informace o jednotlivých přecházejících dětech. Na dobrou spolupráci mezi mateřskými 
školami má podle zástupců škol vliv i kvalitní práce MAS, jež školám zprostředkovala vzdělávací 
semináře a supervize. Školy se mezi sebou domlouvají i na výši úplaty za vzdělávání, která činí 200 Kč 
měsíčně a je výrazně nižší než v okolních městech, kde se platí 500 až 600 Kč za měsíc. Moravská 
Třebová má vymezené spádové oblasti mateřských škol, které stanovuje obecně závazná vyhláška č. 
3/201610. 
 
Mateřská škola Jiráskova 
Mateřská škola Jiráskova v Moravské Třebové a její odloučené pracoviště MŠ Tyršova měly ve šk. roce 
2018/2019 celkem 8 tříd. Celková kapacita školy byla 210 dětí, která byla v podstatě naplněna. Obě 
pracoviště školy se nacházejí v širším centru města a jsou obklopeny prostornou a účelově zařízenou 
zahradou, obě pracoviště mají také vlastní jídelnu. Škola je otevřena od 6 do 16 hodin. Ve šk. roce 
2018/2019 docházely do MŠ podle odhadů zástupců školy 4 romské děti ze dvou rodin a žádné dítě ze 
sociálně znevýhodněného prostředí.  
 
Mateřská škola Piaristická 
Mateřská škola Piaristická má kapacitu 190 dětí a ve šk. roce 2018/2019 sem docházelo 180 dětí, což 
při počtu sedmi tříd ve škole znamenalo 25 dětí ve třídě. Pod školu spadají i odloučená pracoviště 
Boršov, Sušice a Zvoneček. Do školy docházejí i děti z okolních obcí, které ráno s sebou vozí rodiče 
dojíždějící do Moravské Třebové za prací. Do školy ve šk. roce 2018/2019 docházelo 7 romských dětí, 
2 děti z Vietnamu. Do MŠ podle zástupců školy dochází poměrně velké množství dětí ze sociálně 
slabého prostředí a z rodin s omezenými finančními prostředky.  

                                                           
10 Blíže viz http://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/293329.pdf. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
V Moravské Třebové se nacházejí tři základní školy. ZŠ Čs. armády, známá jako „Křižovatka“, ZŠ Kostelní 
náměstí a ZŠ Palackého, označována jako „Nová škola“. ZŠ Čs. armády a Kostelní náměstí se nacházejí 
v historickém centru města, zatímco ZŠ Palackého se nachází spíše na okraji města v blízkosti 
panelového sídliště. Spádové oblasti základních škol jsou v Moravské Třebové upraveny obecně 
závaznou vyhláškou č. 1/201611. 
Základní škola Čs. armády 
Základní škola Čs. armády, též známá jako „Křižovatka“, má kapacitu 249 žáků, přičemž ve šk. roce 
2018/2019 docházelo do školy 121 žáků. Škola se dlouhodobě potýká s nižším počtem žáků a už zhruba 
15 let se nachází ve výjimce z nejnižšího možného průměrného počtu žáků na třídu a město tak dostává 
od MŠMT na provoz školy omezené prostředky. Jedním ze zásadních faktorů vedoucích k úbytku žáků 
na škole je nálepka školy jako romské školy mezi obyvateli Moravské Třebové. To se projevuje jednak 
tím, že spádové děti z majoritního prostředí většinou docházejí do jiných škol ve městě, ale vede to i k 
tomu, že někteří romští rodiče považují školu za svou a upřednostňují ji oproti ostatním školám, 
protože se školou mají dobré zkušenosti a na jiných školách se např. obávají, že by jejich děti nebyly 
dobře přijaty do třídního kolektivu. Některé třídy ve škole jsou v podstatě čistě romské, do jiných zase 
nedochází žádné romské dítě. Celkově do školy dochází vyšší počet romských žáků, kteří tvoří zhruba 
30 % žáků školy. Dlouhodobě ale podíl romských žáků ve škole klesá. Kromě romských žáků má škola i 
vyšší podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a proto v důsledku skladby žáků a jejich nízkého 
počtu začala více využívat individuální přístup k jednotlivým žákům a diferencovanou výuku. Škola je 
také často školou první volby pro rodiče, jejichž děti mají závažnější druh postižení, takže v některých 
třídách jsou i dva asistenti pedagoga. I přestože bylo ve šk. roce 2018/2019 např. ve čtvrté třídě 13 
žáků a dva asistenti pedagoga, spolu s učitelem byli během výuky plně vytíženi vzhledem k náročným 
diagnózám dětí ve třídě. Koncentrace dětí se SVP, dětí se sociálním znevýhodněním a romských dětí 
vede i k tomu, že do školy dochází velmi málo nadaných dětí. Škola proto úzce spolupracuje se SAS 
místní charity. Dále v důsledku vyššího počtu sociálně znevýhodněných dětí ve škole dochází ke 
značnému kolísání celkového počtu žáků školy, protože velká část rodin žáků ze sociálně 
znevýhodněného prostředí se poměrně často stěhuje mezi azylovými domy, ubytovnami a jinými 
formami nejistého a nekvalitního bydlení. Škola nabízí obědy zdarma prostřednictvím organizace 
WOMEN FOR WOMEN. Škola jako jediná ve městě nabízí přípravnou třídu. Zástupci školy oceňují 
kvalitní spolupráci s místním OSPOD. 

 
Základní škola Kostelní náměstí 
ZŠ Kostelní náměstí má kapacitu 360 žáků a ve šk. roce 2018/2019 do ní docházelo 198 žáků. U této 
školy je nejvýraznější propad počtu žáků v posledních letech, který je podle zástupců školy dán i tím, 
jakým způsobem město určuje spádové obvody školám. Obvod školy tvoří především rodinné domy s 
menším počtem dětí a nová zástavba obývaná především movitějšími obyvateli města, kteří spádové 
obvody nerespektují a pro své dětí preferují ZŠ Palackého. Do školy zřídka docházejí děti mimo spádový 
obvod, nicméně více než třetinu žáků školy tvoří děti dojíždějící z okolních obcí, které nemají vlastní 
školu. Škola se potýká i s odchodem žáků na zdejší víceleté gymnázium, kdy např. po školním roce 
2017/2018 odešlo 6 dětí, což se negativně projevilo na výkonu a klimatu třídy. 
Do školy ve šk. roce 2018/2019 docházelo 1 romské dítě a celkově dětí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí na škole přibývá (38 dětí podle odhadů zástupců školy v téže šk. roce). Do školy ve 
sledovaném období dále docházely 4 děti vietnamské národnosti. Škola vyučuje matematiku podle 
Hejného a nabízí i doučování, čehož využívá téměř polovina žáků školy. Absolventi školy většinou 
pokračují na středních školách mimo Moravskou Třebovou, např. na gymnáziích v Jevíčku a Svitavách, 
na SOU ve Svitavách (mechanik-seřizovač, obráběč kovů, nástrojář) nebo na střední zdravotní škole ve 
Svitavách. V tomto ohledu poukazovali zástupci školy na nedostatečnou nabídku oborů ve městě pro 
dívky, pro které zde podle nich mimo gymnázium není žádný zajímavý studijní obor. 

                                                           
11 Blíže viz http://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/252683.pdf. 
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Základní škola Palackého 
Základní škola Palackého, též označována jako „Nová škola“, měla ve šk. roce 2018/2019 kapacitu 900 
žáků, přičemž do školy docházelo 661 žáků12. ZŠ Palackého je jedinou školou v Moravské Třebové, ve 
které dlouhodobě roste počet žáků školy. Kapacita 900 žáků je spíše historická a v praxi je zřejmě 
nenaplnitelná, protože škola od té doby zřídila množství odborných učeben (ze kterých v současnosti 
dvě slouží jako kmenové učebny) a přišla o jednu z budov. Ve šk. roce 2018/2019 byla proto škola zcela 
naplněna s průměrem 24,5 žáků na třídu. Většina ročníků je tvořena třemi paralelními třídami, přičemž 
v jednom ročníku jsou dokonce čtyři třídy. To je v kontrastu zejména oproti ostatním dvěma 
moravskotřebovským základním školám, které mají každá jednu třídu v ročníku. Škola se ve výuce 
profiluje zaměřením na sport (3 hodiny tělesné výchovy týdně) a jazyky. Škola je mnoha místními aktéry 
považována za nejlepší a zároveň nejnáročnější základní školu ve městě. Do školy docházely ve šk. roce 
2018/2019 podle odhadů zástupců školy 2–3 romské děti a celkově je ve škole minimum dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, podle zástupců školy lze převážnou většinu rodičů označit jako 
dobře finančně zajištěné. Do školy ve sledovaném období docházeli 3 žáci cizí státní příslušnosti. 
Přechody žáků na jiné školy se podle zástupců školy týkají spíše dětí ze slabšího rodinného prostředí, 
které podle nich nemají doma potřebnou podporu a v ZŠ Palackého proto nezvládají tempo výuky. Na 
ZŠ docházejí děti z dětského domova v Moravské Třebové. Zhruba pětinu žáků školy tvoří děti 
dojíždějící z okolních obcí. Škola je jediná ZŠ v Moravská Třebová, které je z velké části bezbariérová. V 
minulosti sem docházely až tři děti, které využívaly bezbariérových prvků. Škola v této oblasti disponuje 
i přebalovací místností po žáky, kteří potřebují asistenci se samoobsluhou. Škola má vlastní speciální 
pedagožku na 0,7 úvazku, která má kromě reedukace a speciální pedagogické péče na starosti i 
komunikaci s PPP a SPC13. Škola měří pravidelně klima školy mezi učiteli, žáky a rodiči pomocí dotazníků. 
Oproti ostatním školám v Moravské Třebové je ZŠ Palackého kompletně vybavenou školou z hlediska 
infrastruktury, kde se vše nachází na jednom místě. Škola má vlastní jídelnu14, dvě tělocvičny, venkovní 
hřiště15, bazén. „Všechno dostupné v papučích“. Škola disponuje i vlastními dílnami a budovy školy 
prošly v posledních pěti letech zateplením, dostaly novou fasádu, okna, rozvody a kotelnu. 

 
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MAJÁK 
 
Poskytuje neformální vzdělávání a pomáhá dětem, žákům, studentům a dospělým trávit smysluplně 
svůj volný čas. Je příspěvkovou organizací zřízenou městem Moravská Třebová. Zájmové vzdělání je 
realizováno formou pravidelné zájmové činnosti, příležitostné zájmové činnosti a táborové a letní 
činnosti. Nabízí výukové programy pro školy, soutěže a pořadatelství různých akcí pro širokou 
veřejnost. 
 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA16 
 
Základní umělecká škola Moravská Třebová je příspěvkovou organizací města Moravská Třebová. 
Nabízí umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném, taneční a literárně – dramatickém oboru s kapacitou 
600 žáků. Od roku 2001 pořádá kolektiv ZUŠ ve spolupráci s místním pěveckým sborem Fermáta 

                                                           
12 Město jako zřizovatel v souvislosti s klesajícím počtem žáků na ostatních základních školách ve městě snížilo 
kapacitu školy od šk. roku 2019/2020 na 650 žáků. 
13 Spolupráci s poradenskými zařízeními nepovažují zástupci školy za ideální, kdy např. 28. srpna neměli 
vyšetření pro několik žáků, kteří měli mít asistenta pedagoga, případně jim byly zaslány špatné zprávy týkající se 
jiných žáků. Nicméně se to podle zástupců školy v poslední době zlepšilo. 
14 Jídelna školy vaří dietní jídla, škola si platí dietoložku, jídelna poskytuje i upravenou nebo bezlepkovou stravu 
pro několik dětí. 
15 Hřiště je majetkem města a škola jej má v pronájmu (vybudování a opravy hradilo město), probíhají zde i 
sportovní tréninky místních sportovních klubů. 
16 http://www.zusmt.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=76 

http://www.zusmt.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=76
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a Nadací rozvoje občanské společnosti a České televize „Pomozte dětem“ hudební festival 
Moravskotřebovské arkády, který je již součástí kulturního života ve městě. 
 

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA MORAVSKÁ 
TŘEBOVÁ 
 
Speciální základní škola v Moravské Třebové má kapacitu 136 žáků. Speciální základní škola tvoří 
dohromady spolu s mateřskou a praktickou školou jeden subjekt sídlící v jednom areálu. Ve škole sídlí 
i SPC zaměřené na děti se zrakovým a mentálním postižením17. Škola má vlastní družinu a internát. 
Školní družina využívá všechny prostory školy s ohledem na právě vykonávanou činnost (počítačovou 
učebnu, výtvarnou a keramickou dílnu s pecí, televizní místnost s videem a DVD, tělocvičnu 
a rehabilitační místnost s masážními křesly, bazénem s míčky a podsvícenou pískovnou, snoezelen, 
muzikoterapeutickou místnost s hudebními nástroji a čítárnu). Škola má i dětský klub, který pokrývá 
převis poptávky po školní družině. Škola dále nabízí příměstský tábor pro žáky prvního stupně 
financovaný z projektu OPZ MPSV. Od září 2014 funguje při ZŠ specializovaná třída pro děti s poruchami 
autistického spektra, do které docházejí především žáci, kteří mají PAS v kombinaci s jiným postižením. 
Škola otevřením této třídy reagovala na poptávku místních rodičů. Ve šk. roce 2018/2019 docházely 
do školy tři romské děti a po jednom dítěti z Vietnamu a ze Slovenska. Na škole v tomto období působilo 
8 asistentů pedagoga. Děti z mateřské školy většinou pokračují ve vzdělávání na speciální základní 
škole. Škola se příliš nepotýká s předčasnými odchody, žáci nepřecházejí na běžné základní školy. Žáci 
školy pokračují ve studiu na středních školách, často na SOU Mohelnice. Škola nabízí svým žákům v 
případě potřeby doprovod k autobusovým spojům 
 

ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Moravská Třebová 
Pedagogicko-psychologická poradna v Moravské Třebové je jednou z poboček PPP Ústí nad Orlicí, která 
má další pracoviště ve Svitavách, Poličce a Litomyšli. Pracovníci PPP jsou v Moravské Třebové přítomní 
dvakrát týdně. Na speciálně-pedagogické vyšetření v poradně ale musejí rodiče s dětmi dojíždět do 
svitavské pobočky, psychologická vyšetření jsou pak realizována i v moravskotřebovské pobočce, 
kterou obsluhuje jedna psycholožka. Čekací doby na vyšetření se pohybují mezi 2–3 měsíci podle 
období, s tím, že na konci školního roku a po třídních schůzkách registrují pracovníci poradny zvýšený 
zájem rodičů. Z hlediska diagnóz řeší PPP v Moravské Třebové především výukové problémy, častá je 
také diagnóza sociálního znevýhodnění, na kterou má PPP navázaná i příslušná podpůrná opatření a 
součástí diagnózy je i rodinná anamnéza 

 
Speciálně pedagogické centrum ROSSA 
Speciálně pedagogické centrum v Moravské Třebové je zřízeno při Speciální základní škole. Centrum 
se specializuje na péči o klienty se zrakovým postižením v rámci pardubického kraje a na péči o klienty 
s různými stupni mentálního postižení a tělesného postižení v oblastech Moravskotřebovska, 
Lanškrounska, Jevíčska a Svitavska. Část klientely SPC tvoří i děti a žáci s poruchami autistického 
spektra. V současné době poskytuje SPC služby zejména žákům Speciální základní školy, mateřské školy 
a praktické školy Moravská Třebová. Centrum pořádá jednou měsíčně setkání pro asistenty pedagoga 
z místních škol. 
 
Středisko výchovné péče ALFA Svitavy 
Středisko výchovné péče ALFA funguje od 1. 9. 2014 ve Svitavách, dále na detašovaných pracovištích v 
Jevíčku, Moravské Třebové, Litomyšli a Poličce. Jedná se o školské poradenské zařízení, které poskytuje 
preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich 

                                                           
17 Psycholog z SPC působí i na částečný úvazek ve škole jako školní psycholog. 
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soustavné přípravy na budoucí povolání (do 26 let), i v rámci denního stacionáře. Klientům denního 
stacionáře nabízí pracovníci SVP následné doprovody a pravidelné návštěvy ve školách. Z 
moravskotřebovských škol má SVP mezi klienty především žáky ZŠ Čs. armády, kde je podle pracovníků 
SVP větší koncentrace problémových dětí, výjimečně také žáky ZŠ Kostelní nám. ZŠ Palackého zřejmě 
podle zástupců SVP řeší problémy v chování žáků převážně za pomocí interních zdrojů. Středisko dále 
nabízí své služby rodičům (rodičovské skupiny) a pedagogickým pracovníkům. Místním školám SVP 
nabízí programy týkající se šikany, vztahů ve třídě, popřípadě adaptační programy pro nové školní 
kolektivy. Pracovníci střediska s místními školami nejčastěji řeší problémy týkající se agrese a 
nevhodného chování. SVP úzce spolupracuje s OSPOD, s jehož pracovníky se zástupci SVP často 
potkávají i na případových konferencích. Středisko otevřelo pobytový stacionář v Květné.  

 
DĚTSKÝ DOMOV 
 
Činnost dětského domova se řídí Zákonem 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních. Poskytuje pobytovou péči dětem, které nemohou z různých důvodů 
vyrůstat ve vlastní rodině, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, kterým soud nařídil ústavní výchovu 
(případně na základě předběžného opatření). Spolupracuje s rodinami a poskytuje jim podporu a 
pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte a jeho výchovy. V DD jsou umístěné děti ve věku 3 
– 18 let (případně 19 let na základě rozhodnutí o ústavní výchově nebo předběžného opatření) nebo 
dítě mladší 3 let v případě umístění sourozenecké skupiny a zletilé nezaopatřené osoby připravující se 
na budoucí povolání až do 26 let věku na základě ,,Smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení”. K těmto 
účelům je v centru Moravské Třebové vyčleněn byt, který užívají studenti v péči DD.  

 
EKOCENTRUM LINHARTICE, z.s. 
 
V roce 2020 vznikne v prostorách bývalé základní školy Linhartice specializované pracoviště, která 
nabízí EVP pro mateřské, základní i střední školy. Tyto programy mohou být terénní, probíhat v centru 
nebo je i možné, aby lektoři přijeli přímo do školy. Programy bývají nejčastěji půldenní, ale můžou 
probíhat i v podobě celodenních exkurzí nebo pobytovou formou. Kromě výuky pro školy nabízí centra 
širokou škálu dalších aktivit: odpolední kroužky, kurzy, semináře a workshopy pro pedagogy i veřejnost, 
příměstské tábory, akce pro veřejnost apod.  
 

STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
V Moravské Třebové se nachází Gymnázium a Letecká střední odborná škola, Integrovaná střední škola 
a Vojenská střední škola, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany a která sídlí v samostatném areálu 
na jihovýchodě města. 
 
Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová 
Gymnázium v Moravské Třebové má kapacitu 360 žáků a ve šk. roce 2018/2019 do něj docházelo 197 
žáků. Škola nabízí výuku v osmiletém oboru všeobecného gymnázia, do kterého po čtyřech letech 
doplňuje žáky za ty, kteří se rozhodli odejít na jiné střední školy po dokončení povinné školní docházky 
na gymnáziu. Po čtvrtém ročníku podle zástupců školy většinou odcházejí ti žáci, kteří se chtějí 
specializovat. Škola pak dobírá žáky do tříd gymnázia až po výsledcích přijímacího řízení odcházejících 
žáků. Škola dříve nabízela i čtyřletý obor, který v důsledku demografického vývoje v oblasti zrušila. V 
regionu se nachází několik gymnázií (Moravská Třebová, Svitavy, Jevíčko), která dříve všechna nabízela 
čtyřletý i osmiletý obor všeobecného gymnázia. V důsledku nedostatku žáků si gymnázium v Jevíčku 
ponechalo pouze čtyřletý obor a moravskotřebovské gymnázium obor osmiletý. Žáci z ORP Moravská 
Třebová dnes tvoří 100 % žáků gymnázia a většina jich do školy přichází ze ZŠ Palackého, část pak ze ZŠ 
Kostelní náměstí. V rámci projektu IKAP se chodí žáci ze ZŠ Palackého dívat na ukázkové hodiny do 
školy, ostatní základní školy ve městě neměly o ukázkové hodiny zájem. 
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Integrovaná střední škola Moravská Třebová 
Integrovaná střední škola v Moravské Třebové má kapacitu 480 žáků a ve šk. roce 2018/2019 sem 
docházelo 283 žáků. V posledních letech zažívá škola mírný úbytek žáků (před 20 lety byla kapacita 
školy zcela naplněna), nicméně zástupci školy očekávají růst počtu žáků na základě předchozího 
demografického vývoje. Do školy dříve docházeli v podstatě jen žáci z ORP Moravská Třebová, na 
základě úbytku žáků škola musela začít cílit i na žáky mimo ORP a dnes do ní dojíždějí i žáci z jiného 
kraje bydlící v okruhu 50 km od školy. Ve šk. roce 2018/2019 docházelo do školy 21 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a 8–10 romských žáků podle odhadů zástupců školy, tedy zhruba 3 % ze všech 
žáků. Podle zástupců školy se jedná o stabilní podíl a z 8–10 romských žáků školu většinou úspěšně 
absolvuje 3–5 žáků, ostatní školu opustí nejpozději v prvním pololetí druhého ročníku. Romští žáci školy 
většinou pocházejí přímo z Moravské Třebové. Škola byla zástupci organizací pracujících s romskými 
dětmi a mládeží hodnocena jako kvalitní v oblasti vzdělávání žáků z romského a sociálně 
znevýhodněného prostředí. Škola nabízí poměrně širokou škálu oborů od zedníka, klempíře, číšníka 
nebo kuchaře až po maturitní obory hotelnictví, sociální činnost nebo bezpečnostně-právní činnost. 
Svůj podíl na klesajícím počtu žáků školy má podle zástupců školy i podobná nabídka oborů ze strany 
několika středních škol v oblasti a nezájem žáků o učební obory.  
 
Vojenská střední škola 
Do vojenské střední školy v Moravské Třebové docházelo ve šk. roce 2018/2019 379 žáků do čtyřletých 
oborů Vojenské lyceum a Elektrotechnika, v rámci kterého škola úzce spolupracuje se SOŠ a SOU 
Lanškroun. O vzdělávání na škole je vysoký zájem mezi absolventy základních škol napříč různými kraji 
a do studia na škole je zpravidla přijat každý čtvrtý uchazeč18. Vojákům z povolání škola dále nabízí 
tříleté dálkové studium maturitního oboru Podnikání. Škola nabízí i v rámci celoživotního vzdělávání 
kurzy výpočetní techniky a rekvalifikační kurzy Obsluha osobního počítače. V areálu školy sídlí také 
Vyšší odborná škola Ministerstva obrany. Zřizovatelem školy je Ministerstvo obrany České republiky. V 
důsledku toho, že školu zřizuje Ministerstvo obrany a že má škola k dispozici vlastní, uzavřený a bohatě 
vybavený areál, žije škola spíše odděleným životem od města a studenti školy jsou ve městě k vidění 
nejčastěji v pátek a v neděli během dojíždění z a do školy. Podle zástupců města je spolupráce se školou 
spíše občasná, ale kvalitní, zástupci a žáci školy pomáhali např. stěhovat některé městské sociální 
služby, dělají rozhodčí na městských sportovních soutěžích nebo pro žáky městských ZŠ organizují 
branný závod. 

 
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LADISLAVA Z BOSKOVIC V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ  

Ve svém obvodu má celkem 22 místních a obecních knihoven, které jsou automatizované, 
což znamená, že jejich fond je zpracovaný elektronicky a že obvykle knihy půjčují čtenářům 
prostřednictvím knihovního systému. Od roku 2019 knihovny přešly do systému Koha, který 
přináší spoustu možností a výhod. Knihovny například ocení, že mají knihovní systém stále 
aktuální, aniž by to pro jejich zřizovatele znamenalo finanční zátěž. Uživatelé jednotlivých 
biblioték mají možnost přístupu do svého čtenářského konta přes internet, mohou sledovat 
fond prostřednictvím elektronického katalogu každé knihovny anebo nahlížet do online 
katalogu regionu Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. 

 
 

                                                           
18 Mezi studenty školy patří většinou 3-4 žáci pocházející z Moravské Třebové v ročníku. 
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UNIVERZITA III. VĚKU 
 
Moravskotřebovská univerzita třetího věku je dobrovolným svazkem jeho členů a od 24. 4. 2013 je 
registrovaná Ministerstvem vnitra ČR jako zapsaný spolek. Dle aktuálních stanov je účelem spolku 
nabídka celoživotního vzdělávání občanů seniorského věku, a to jako zájmového neprofesního 
vzdělávání zaměřeného zejména na zpřístupnění nových poznatků z různých oblastí života společnosti. 
 

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
 
Prostor pro komplexní rozvoj osobnosti člověka po stránce tělesné, duševní a emoční nabízí Dům 
vědomí, který poskytuje občanům města různorodé pohybové, prožitkové a přednáškové aktivity 
vedoucí k nalezení vlastní rovnováhy ve všech oblastech života, k probuzení individuální jedinečné 
tvořivosti, talentů, skrytých schopností a vnitřní osobní síly. Poskytuje služby skupinové vedené 
zkušenými lektory, např. různé druhy jógy (dechová, hatha, hormonální, kundalini, mohenžodáro, 
pánevního dna), terapeutický a relaxační tanec, aktivní i pasivní meditace, muzikoterapie, workshopy 
a semináře vedoucí zejména k léčení emočních zranění a nezdravých mentálních postojů apod. Pro děti 
o prázdninách pořádá dětské týdenní docházkové pobyty Jogínci, Taneční hrátky. Pro jednotlivce 
psychosomatické léčení a kineziologické odblokování metodou One Brain, masáže. Jedná se o služby 
plně hrazené klientem bez jakýchkoli dotací, z tohoto důvodu nejsou dostupné všem občanům. Na 
pohybové aktivity lze čerpat jednorázový příspěvek zdravotní pojišťovny. 
 

PAMÁTKY A TURISTIKA 
 
Moravská Třebová byla založená kolem roku 1257 Borešem z Rýzmburka jako typické kolonizační 
město s pravidelným půdorysem. Největšího rozkvětu se jí dostalo v období vlády pánů z Boskovic a 
Ladislava Velena ze Žerotína (1486–1622), kdy byla centrem humanistické vzdělanosti a získala 
přízvisko Moravské Athény. Z této doby se dochovala i jedna z nejstarších renesančních památek na 
sever od Alp, zámecký portál z roku 1492. V centru města lze obdivovat pozdně gotické a renesanční 
mázhauzy, které nemají kvalitou i počtem zachovaných artefaktů v ČR obdoby. Na rozdíl od mázhauzů 
renezanční fasády domů vzaly za své při požárech v letech 1840 a 1844, zachovalo se několik portálů a 
renezanční arkýř. Hodnotná umělecká díla jsou zachována i z období baroka, kdy ve městě působili 
umělci J. T. Super a J. Pacák. Pro svůj ojedinělý soubor architektonických klenotů se Moravská Třebová 
stala roku 1980 městskou památkovou rezervací. Návštěvní trasa města začíná v budově městského 
muzea a končí na Křížovém vrchu. 
Moravská Třebová je památkovou reservací a je možné navštívit několik velmi cenných památek. Pro 
představu bychom mohli doporučit návštěvu zámku19 původně hradu z konce 13. století. Na sklonku 
15. století byla zahájena jeho přestavba na renesanční zámek. V letech 1611–1618 jej Ladislav Velen 
ze Žerotína rozšířil o pozdně renesanční arkádové křídlo. Při požáru města v r. 1840 značná část zámku 
shořela. Dodnes zůstaly zachovány renesanční arkády, věž, raně renesanční brána z r. 1492 a 
medailony Ladislava z Boskovic a Magdaleny z Dubé, jedny z nejstarších renesančních památek v ČR. 
Zámek je rekonstruován od roku 1996.  
Budova muzea, která slouží jako zázemí pro nejrůznější kulturní akce ve městě, byla dostavěna v roce 
1906 díky finanční podpoře bohatého třebovského cestovatele a rodáka Ludvíka Holzmeistera. 
Významnou památkou je i klášter Františkánů a klášterní kostel dokončené v roce 1690, ve kterém se 
nachází historická knihovna s cennými svazky. Naproti kostelu se nachází bývalý ženský klášter z r. 
1845, ve kterém byl ústav pro vzdělávání mladých žen. Opevnění města pochází z počátku 16. století, 
původně bylo tvořené příkopem, vyšší vnější a nižší vnitřní hradební zdí, jedenácti baštami a městskými 
branami.  

                                                           
19 www.zamekmoravskatrebova.cz 

file:///C:/Users/tsisova/AppData/Local/Temp/notes55CBDD/www.zamekmoravskatrebova.cz
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Ve vnitřní části města zůstal zachován unikátní soubor gotických a renesančních měšťanských domů, 
postavených z kamene a cihel po velkých požárech města v 16. století. Zejména ve vstupních síních 
přízemí (mázhauzech) lze obdivovat krásu hřebínkových či sklípkových kleneb, žeber, svorníků a konzol. 
Některé domy jsou opatřeny portály se znaky pánů z Boskovic a z Lipé, na jejichž výstavbu tehdy 
přispíval i majitel panství. Ve vnitřní části města zůstal zachován unikátní soubor gotických a 
renesančních měšťanských domů, postavených z kamene a cihel po velkých požárech města 
v 16. století. Uprostřed náměstí se nachází morový sloup, postavený v letech 1718–20 na paměť 
morové epidemie, na níž zemřelo asi 900 lidí, tehdy téměř polovina obyvatel města. Autorem sloupu 
a jeho sochařské výzdoby je olomoucký sochař Jan Sturm. Radnice je pozdně gotická stavba z doby 
kolem r. 1520, renesančně přestavěná kolem r. 1560. Druhé patro pochází z r. 1824. V pracovně 
starosty, původně síni konšelů, se zachovala renesanční freska Šalamounův soud z doby kolem roku 
1560. Kuriozitou je věž radnice z roku 1521 dostavěná r. 1764, která nemá základy. Obyvatelé i 
návštěvníci mohou spatřit ještě spoustu jiných památek. Více je možné se dočíst na stránkách města. 
 

SPOLKOVÁ ČINNOST SPORTOVNÍ KLUBY 
 
Významnou součástí komunitního života ve městě je provozování spolkové činnosti, kterou významnou 
měrou podporuje město Moravská Třebová prostřednictvím dotační z rozpočtu města. Jedná se o 
různé sportovní a volnočasové aktivity pro děti a dospělé. 

 Aeroklub Moravská Třebová, z.s. 

 Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, praktickou, 
sportovní a obrannou střelbu 

 Eva Kalábová, mažoretky Střípky 

 AG - FIT z. s. 

 Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s. 

 Svaz skautů a skautek České republiky, 38 oddíl skautů "sv. Františka" Moravská Třebová 

 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sušice 

 Tělovýchovná Jednota Sokol Boršov, z.s. 

 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boršov 

 RC Autoklub České republiky, z. s. 

 Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z. s. 

 Klub stolního tenisu Linhartice, z.s. 

 Žijeme Třebovou, z.s. 

 Bc. Jitka Šotolová 

 Moravskotřebovské víceboje, z.s. 

 BREDY SPORT TEAM Moravská Třebová 

 TJ SLOVAN 
 

KULTURNÍ ORGANIZACE A KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA 
 
Bohatou kulturní činnost ve městě zajišťují Kulturní služby města, které provozují, pronajímají a 
spravují objekty Muzea, Zámku. V těchto objektech probíhá bohaté kulturní aktivity pořádané 
Kulturními službami města, zároveň budovy Muzea a Zámku slouží jako zázemí pro bohatou kulturní, 
společenský a spolkový život nejrůznějších organizací a spolků ve městě. 
 

 Divadelní kroužek J. K. Tyla  

 Pěvecký sbor FERMÁTA z. s.  

 Společnost česko - německého porozumění 

 Spolek přátel Vlaardingenu, z. s. 

 Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko z. s. 
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 Kulturní služby města 

 Hudební skupiny 
 

PLATFORMY PRO SETKÁVÁNÍ OBČANŮ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
 

PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 20 
 
Projekt Zdravé město21 je mezinárodním projektem OSN – Světové zdravotní organizace (WHO). Každé 
město v Evropě, které je do projektu zapojeno, přijímá Deklaraci a zpracovává místní plán k její realizaci 
s propojením na strategii rozvoje města. V Moravské Třebové je původní Plán zdraví a kvality života 
vytvořený ve spolupráci s obyvateli od roku 2008 součástí Strategického plánu rozvoje města. 
Odborným konzultantem a tvůrcem metodiky pro správný postup v podmínkách České republiky je 
asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM ČR), jejímž členem je naše město od roku 1997. Součástí 
Projektu Zdravé město je proces místní Agenda 21 (MA21), která je řízena Pracovní skupinou při Radě 
vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Je sestavena sada Kritérií místní Agendy 21, podle kterých se 
Moravská Třebová dostala až na úroveň označenou „C“.22 
V roce 2008 město za místní Agendu 21 získalo Cenu ministerstva vnitra ČR. Realizace projektu je 
zajištěna zejména aktivitami/spoluprací s místními partnerskými organizacemi především neziskového 
charakteru. Smyslem činnosti je společné utváření města Moravská Třebová jako kvalitní a příjemné 
místo pro život na základě připomínek a podnětů od obyvatel. 
 

VEŘEJNÉ FÓRUM 201923 
DESATERO PROBLÉMŮ MĚSTA Moravská Třebová Fórum ZM, 26. února 2019 + Anketa + e-Anketa 

 Bezbariérové budovy úřadu  

 Regulace zábavné pyrotechniky  

 Omezení kácení významných vzrostlých stromů  

 Kultivace a renovace sběrných míst pro tříděný odpad  

 Více strážníků v ulicích + posílení počtu strážníků  

 Kontrola Knížecí louky v odpoledních a nočních hodinách + osvětlení  

 Parkoviště u MŠ Tyršova 

 Parkoviště u Městského úřadu Olomoucká  

 Propojení cyklostezek s okolními obcemi  

 Vybavenost výletových cest (lavičky, odpadkové koše, herní prvky)  

 Startovací byty  

 Podpora drobných podnikatelů (malé prodejny, drobné služby)  

 Nové herní prvky MŠ - Sušice, Boršov, Piaristická  

 Víceúčelové hřiště v centru města - ZŠ Kostelní náměstí, ČSA, MŠ 9.-13. 8 7. 33 ano 8a Kulturní 
život Letní kino  

 Zastřešení zámku - nádvoří  

 Komunitní život - sociální bydlení Krizové lůžko pro děti (dětský domov)  

 Sociální bydlení  

 Sociální bydlení pro maminky s dětmi + dětští lékaři  

 Rozšíření spoje: Moravská Třebová – Mohelnice 
 

                                                           
20 Internetové stránky Národní sítě Zdravých měst jsou na: http://www.nszm.cz/. 
21 https://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/401841.pdf 
22 více na http://ma21.cenia.cz/. 
23 https://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/443787.pdf 
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VEŘEJNÉ FÓRUM 202024 
Veřejné fórum dává prostor pro pravidelná setkávání občanů města Moravská Třebová a jejich 
městských částí Boršov a Udánky s cílem dát možnost občanům ovlivňovat dění ve městě. Je to 
významná platforma pro vyjádření veřejnosti k plánovaným investicím města a zároveň prostor pro 
vyjádření potřeb občanů směrem k vedení města. Součástí veřejného fóra je i mladé fórum, na kterém 
se schází mládež a vyjadřuje se k životu ve městě. Poslední Veřejné fórum se uskutečnilo dne 5. 2. 2020 
v prostorách Muzea v Moravské Třebové. Na tradiční akci25 zavítalo přes 100 návštěvníků, kteří u 
tematických stolů projevili svá přání, která si jednotlivé zájmové skupiny ve města přejí zrealizovat. 
Následujícím krokem bude ověřovací anketa, která v průběhu měsíce března prostřednictvím hlasování 
v online anketě a ve zpravodaji určí výsledné pořadí TOP 10 přání obyvatel města. Tento seznam bude 

následně předán vedení města k projednání a řešení.  
Dalším bodem k jednání byla Beseda s občany na téma dalšího využití zámeckého mlýna. Diskuzní 
setkání přineslo mnoho důležitých informací a postřehů. O výsledném způsobu využití zámeckého 
mlýna prozatím nebylo rozhodnuto. Mezi diskutované varianty patřilo: 

 Zřízení veřejné knihovny s galerií a přednáškovým sálem 
 Obnova vodního náhonu a mlýnského kola 
 Přestavba na volnočasové centrum s lezeckou stěnou, restaurací a zázemím pro děti 
 Přestavba na multifunkční společenský sál 
 Využití prostor pro potřeby depozitu muzea 

 

MLADÉ FÓRUM, POJĎTE S NÁMI DISKUTOVAT26 
Další aktivita pro mladé lidi ve městě Moravská Třebová. Setkání se studenty a mladými lidmi, kteří 
dostali prostor k vyjádření svých potřeb a názorů. Studenti diskutovali u kulatých stolů se zástupci 
vedení města a spolkového života v Moravské Třebové. Cílem bylo dostat zpětnou vazbu k rozvoji 
města očima mladé generace. Žáci a studenti se mohli vyjádřit k jakémukoliv tématu, které si dle jejich 
názoru zaslouží pozornost. Ze setkání vzešlo mnoho podnětů, kterými se bude inspirovat vedení města 
i zastupitelstvo.27 

 Omezení kamionů ve městě  

 Rozšíření MHD - Sušice, Udánky, o víkendu  

 Večerní klub na úrovni  

 Víceúčelová hala na sport  

 Starší učitele stagnují a drží místo "mladým" a motivovaným učitelům  

 Sjednotit všechny ZŠ (eliminovat rozdíly, zlepšit efektivitu)  

 Více zaměstnání pro lidi s VŠ  

 Zařazení odborníků/podnikatelů do výuky + základy podnikání  

 Důraznější osvěta v drogové problematice  

 Vzdělávání rodičů v otázce výchovy a respektu k dítěti 

  

                                                           
24 V době zpracování koncepce nebylo k dispozici závěrečné vyhodnocení Veřejného fóra 2019. 
25 https://www.moravskatrebova.cz/ 
26 https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/mladez-se-podeli-o-svoje-prani-na-diskuznim-foru-20190414.html 
27 https://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/444997.pdf 
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https://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/444997.pdf
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 
 
Podstatou SWOT analýzy je identifikovat silné a slabé stránky a najít příležitosti a hrozby z vnějšího 
prostředí, které mají vliv na činnost a rozvoj města. Eliminace hrozeb, snížení dopadu nebo odstranění 
slabých stránek, využití příležitostí a posílení svých silných stránek – to je cesta k sestavení dobré 
strategie rozvoje obce. Při tvorbě SWOT analýzy jsme vycházeli jak ze statistických dat, tak ze setkání s 
veřejností (kulaté stoly, Veřejné fórum), ankety a dotazníkového šetření. 
 

PRŮŘEZOVÁ SWOT ANALÝZA MĚSTA28 
 

SILNÉ STRÁNKY  

Dynamické, živoucí město  

Bytová zástavba především v podobě RD  

Vysoká četnost historicky významných památek (památková rezervace)  

Široká nabídka kulturního programu  

Zrekonstruovaný zámek s atraktivními expozicemi a nový aquapark  

Funkční turistické informační centrum  

Intenzivní spolupráce s partnerskými městy, transfer know-how  

Vyšší zastoupení přírodních památek a zajímavostí v Mikroregionu Moravskotřebovska  

Vysoké zastoupení i rozmanitost zaměření organizací a spolků pro využití volného času (především 
sport a kultura) 

Široká síť základní i specializované zdravotní péče 

Kvalitní síť vzdělávacího systému  

Realizace projektu "zdravá škola" (ZŠ i MŠ) 

Spolupráce s Úřadem práce ve Svitavách pro získání úspěšné pozice na trhu práce 

Funkční vzájemná komunikace mezi Městem a veřejností 

Zapojení Moravské Třebové do programu Zdravé město a místní Agendy 21 

Zájem města o zlepšování výkonu veřejné správy (transfer know-how, best practices)  

Dobré dopravní napojení města 

Odlehčení centra od tranzitní dopravy výstavbou obchvatu 

Existence průmyslové zóny a plánovaní další  

Vysoká četnost volných nemovitostí (brownfieldů) k podnikání  

Vysoké zastoupení úspěšných podnikatelských subjektů 

Tradice ve strojní, textilní výrobě a pivovarnictví 

Příprava vhodných podmínek pro vstup nových investorů 

Navázána komunikace s podnikatelskými subjekty  

Vysoká míra vytříděného odpadu občany (úspěšné dopady osvětových akcí) 
 

SLABÉ STRÁNKY 

Nízká nabídka zasíťovaných pozemků k výstavbě RD 

Absence nabídky bytů pro náročnější klienty  

Nedostatečně rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu  

Převažující podíl jednodenních návštěvníků a turistů  

Nedostatek sportovního vyžití pro neorganizovanou veřejnost 

Absence víceúčelových sportovišť otevřených veřejnosti  

Malý podíl obnovené a odborně udržované veřejné zeleně 

Nedostatečný úklid a péče o městskou zeleň a veřejné prostranství  

Zhoršená kvalita ovzduší především vlivem intenzivní automobilové dopravy 

Nízké zastoupení a pestrost obchodů a služeb  

                                                           
28 https://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/199060.pdf 
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Nízké zastoupení podnikatelských subjektů v centru města  

Absence informačního systému v oblasti zdravotnictví a sociální péče 

Absence poradenských služeb a azylového bydlení pro osoby v tíživých životních situacích  

Vyšší úroveň kriminality mládeže, vandalismu 

Vysoká úroveň nezaměstnanosti 

Nízká spolupráce města s NNO a vzájemná koordinace aktivit, podpora  

Nízká četnost autobusových spojů a nedostatečné napojení okolních obcí 

PŘÍLEŽITOSTI 

Zasíťování volných pozemků k výstavbě RD  

Výstavba nových sportovních center s wellness službami a víceúčelových sportovišť pro veřejnost  

Revitalizace neudržované veřejné zeleně, tvorba klidových zón  

Výstavba nových cyklostezek a vytvoření sítě cyklotras (podpora zdravého životního stylu i 
cestovního ruchu)  

Intenzivní propagace města (poznávací trasy, turistická karta, orientační tabule)  

Zřízení institucí pro péči o osoby v tíživých situacích (Azylový dům, nízkoprahové centrum)  

Zkvalitnění dopravní obslužnosti  

Identifikace volných nemovitostí k podnikání  

Vytvoření podnikatelského inkubátoru pro podporu rozvoje výzkumu a inovací  

Realizace programů celoživotního vzdělávání reagujících na požadavky trhu práce  

Realizace komunitních programů a Plánu zdraví a kvality života  

Realizace opatření pro snížení množství emisí v ovzduší  

Zavedení systému třídění a likvidace bioodpadů (možnost vybudování i bioplynové stanice) 

HROZBY 

Nedostatek financí na realizaci záměrů P 

Nezajímavá, nedostatečná nabídka kulturních a sportovních aktivit  

Špatně zvolená image města (nedostatečná propagace)  

Zrušení LSPP (lékařské služby první pomoci)  

Zhoršení kvality zdravotnických služeb, odchod mladých, zkušených lékařů z města nebo do 
důchodu (nezajištění zastupitelnosti) 

Dlouhodobá nezaměstnanost, trend stárnutí obyvatelstva  

Odchod mladých, vzdělaných lidí  

Trvalé míjení poptávky na pracovním trhu a nabídky vzdělávacích oborů  

Nerespektování odborně posouzených názorů a přání obyvatel (výsledky anket, Plán zdraví a 
kvality života)  

 

 

SWOT ANALÝZA VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT29 
 

SILNÉ STRÁNKY VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT 

Kvalitní síť zařízení školského typu (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM, Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ)  

Spolupráce s Úřadem práce ve Svitavách při rozhodování o budoucím povolání žáků (prevence 
snižování nezaměstnanosti)  

Široké spektrum náplně činností Domu dětí a mládeže  

Sportoviště intenzivně využívané organizovanými skupinami  

Vysoké zastoupení organizovaných sportovních spolků  
 

SLABÉ STRÁNKY VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT 

Horší technický stav budov školských zařízení  

Vyšší zatížení rozpočtu města z důvodu rostoucích provozních a nezbytných investičních nákladů 
ZŠ  
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Špatný technický stav sportovišť u dvou ZŠ  

Nedostatek infrastruktury pro sportovní a volnočasové vyžití občanů neorganizovaných v 
občanských sdruženích, sportovních oddílech,…  

Nedostatečná struktura kulturního a společenského vyžití pro adolescentní mládež, neexistence 
místa pro plnohodnotné trávení jejich volného času 

Kvalitní sportoviště pouze u jedné základní školy  

Nedostatečné vybavení ZŠ moderní vyučovací technikou podle nejnovějších trendů  

Absence provázanosti profilování výuky mezi ZŠ a SŠ  

Nesoulad nabídky škol s kvalifikačními požadavky významných zaměstnavatelů regionu  

Nedostatečná prevence kriminality a drogové závislosti mládeže  

Nedostatek analytických podkladů ze všech stupňů a druhů škol jako základ pro strategická 
rozhodování  

Nedostatečná podpora volnočasových aktivit školských zařízení po vyučování (s tím spojený 
nárůst kriminality a vandalismu mládeže). 

Absence koncepce, záměrů budoucího vývoje všech stupňů škol ve městě  
 

PŘÍLEŽITOSTI VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT 

Volné kapacity základních a středních škol  

Výměnné/poznávací pobyty v partnerských městech pro žáky a sportovce  

Materiální a personální vybavení středních škol pro další vzdělávání  

Rozšíření sportovní a volnočasové infrastruktury  

Projekty ESF - celoživotní vzdělávání za současného využití zkušeností gymnázia s řízením a 
realizací těchto projektů  

Navázání spolupráce SŠ a ZŠ  

Zajištění kompletního pokrytí péče o handicapované různého věku  

Doplnění materiálního a technického zázemí základních škol pro větší zapojení do 
volnočasových aktivit  

Zapojení škol do programu podpory zdraví (ZŠ Palackého a Kostelní nám.)  

Zajištění kompletního pokrytí péče o handicapované různého věku  

HROZBY VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT 

100% využití kapacit mateřských škol  

Rozchod nabídky vzdělávacích oborů s poptávkou na pracovním trhu  

Alarmující působení sociopatologických jevů  

Zatížení rozpočtu města z důvodu nárůstu provozních nákladů sportovišť (rozšíření 
infrastruktury pro sport a volný čas)  

Narůstající problémy s financováním základního školství  
 

 

SWOT ANALÝZA KULTURA, CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY30 
 

SILNÉ STRÁNKY KULTURA, CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Unikátní renesanční zámek po rekonstrukci (nové interaktivní expozice generátorem růstu 
návštěvnosti)  

Existence Městské památkové rezervace vzhledem k vysokému počtu cenných historických 
památek z období renesance a baroka 

Nadprůměrná nabídka kulturního vyžití vzhledem k velikosti města  

Aktivní spolupráce s partnerskými městy  

Dobře fungující a jazykově nadprůměrně vybavené Turistické informační centrum (člen ATIC, 
kategorie B)  

Interaktivní Turistický informační systém na webu města  
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Turisticky atraktivní okolí města díky přírodním krásám a zajímavostem s rozsáhlou sítí 
turistických a cyklistických tras  

 Vysoké zastoupení organizovaných kulturních a sportovních spolků  

Široké spektrum nabídky pro děti a mládež (kroužky apod.) vč. Domu dětí a mládeže, ZUŠ, Městské 
knihovny  

Aktivní a agilní Mateřské centrum Sluníčko pro matky s malými dětmi do tří let (organizování 
počítačových kurzů, besed atd.)  

Bohatá nabídka sportovního vyžití, dostatečná pro potřeby města  

Nový aquapark s vyhřívanou vodou, nejnavštěvovanější atraktivita města (cca 40 tis. 
návštěvníků/rok)  

Je zpracována Strategie rozvoje cestovního ruchu  

Existence plánu zbudování cyklotras s vazbou na zajímavosti města  

Fungující spolupráce s hradem Bouzov (vzájemná propagace) 

SLABÉ STRÁNKY  

Vysoké zastoupení jednodenních turistů  

Nedostatečná vlastní propagace ubytovacích a stravovacích zařízení  

Turisté Moravskou Třebovou jako destinaci neznají  

Špatný technický stav sportovišť u dvou ZŠ  

Absence odpočinkové zóny pro občany města i pro návštěvníky  

Absence dostatečné nabídky volnočasových aktivit o víkendu  

Absence zařízení pro aktivní využití volného času nejen pro neorganizovanou mládež 
(adrenalinové sporty, krytý bazén, wellness centrum apod.)  

Absence kvalitního ubytovacího i stravovacího zařízení (4*) s větší kapacitou  

Nedostatečná kapacita MC Sluníčko, nízká podpora ze strany města  

Chybí cyklostezky s okolními obcemi 

Nízká jazyková vybavenost obslužného personálu v ubytovacích a stravovacích zařízeních  

PŘÍLEŽITOSTI KULTURA, CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Podpora budování značky Moravská Třebová (intenzívnější propagace města = zvýšení povědomí 
o městě)  

Další nárůst návštěvníků vzhledem k ojedinělým expozicím středověké mučírny a alchymistické 
laboratoře na zámku = MT je atraktivní turistická destinace = růst prestiže města  

Účast na regionálních, národních i nadnárodních veletrzích  

Zvýšení návštěvnosti provázanou nabídkou atraktivit (v aquaparku se bude nabízet prohlídka 
zámku, muzea atd.)  

Růst počtu návštěvníků díky zvýšené propagaci v sousedních top destinacích (zámek Litomyšl, 
hrad Bouzov)  

Pozitivní efekty v rozvoji místní ekonomiky díky zviditelnění města v důsledku propagace  

Společná vstupenka do vybraných památek vč. slev na související služby P Tvorba produktových 
balíčků pro turisty (např. zámek + aquapark + oběd v restauraci)  

Zvýšení počtu turistů pomocí atrakce zábavního charakteru - propojení trasy Muzeum - zámek -
aquapark  

Tvorba výjimečného zábavního centra regionu (turistická zóna, Pohádková říše a adrenalinové 
centrum)  

Navázání a rozšíření spolupráce s přírodními, historickými i technickými zajímavostmi v okolí 
města (vzájemná podpora propagace)  

Individuální programy pobytu ve městě pro různé skupiny návštěvníků  

Rozšíření stravovacích a ubytovacích služeb pro náročnou klientelu Kultura, cestovní ruch a 
volnočasové aktivity  

Výměnné/poznávací pobyty v partnerských městech pro žáky a seniory P Využití I/35 k zachycení 
projíždějících potenciálních návštěvníků (transparenty, poutače) 
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HROZBY KULTURA, CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Nedostatečné prosazení značky města mezi návštěvníky  

Špatná spolupráce s okolními destinacemi CR: konkurence místo kooperace 

Špatně zvolená strategie při budování značky města a zaměření na cílové skupiny = pokles 
návštěvnosti  

Špatně připravené rozvojové projekty = nezískání dotace  
 

 

SWOT ANALÝZA SOCIÁLNÍ PÉČE 
 

SILNÉ STRÁNKY SOCIÁLNÍ PÉČE 

Dostatečná nabídka soc. služeb pro současný podíl seniorů v populaci (Domov důchodců, Sociální 
služby města MT)  

Fungování terénní i ambulantní pečovatelské služby  

Zřízení denního stacionáře pro mentálně postižené - DOMEČEK  

Terénní sociální práce s romskou menšinou  

Existence činnosti skupiny komunitního plánování sociálních služeb  

Zapojení do projektu Zdravé město  

Zájem vedoucích představitelů města o sociální oblast  

Zpracovaný návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Moravské Třebové  

SLABÉ STRÁNKY SOCIÁLNÍ PÉČE 

Nedostatečná nabídka soc. služeb pro ostatní věkové skupiny  

Nedostatek poskytovatelů soc. služeb  

Nerozvinutý neziskový sektor na území města (nízká četnost OPS)  

CENTRUM VOLNÉHO ČASU - Nedostatečná informovanost o stávající nabídce soc. služeb  

Téměř absentující spolupráce obcí regionu v sociální oblasti  

Nejsou připravené projekty pro čerpání financí z grantů a Evropského sociálního fondu (ESF)  

Chybí projektový manažer pro oblast soc. služeb  

Současná sociální situace občanů města vysoká nezaměstnanost vč. dlouhodobé, sociální 
struktura obyvatel)  

Nízká návratnost finančních prostředků vynaložených státem na nákup soc. služeb v rámci 
příspěvku na péči  

Vysoký počet žadatelů o příspěvek na péči  

Vysoký nárůst kriminality mladistvých a zvýšení výskytu sociálně vyloučených osob  

PŘÍLEŽITOSTI SOCIÁLNÍ PÉČE 

Nerozvinutý neziskový sektor  

Zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje, z něhož je zřejmé 
nedostatečné pokrytí službami ve městě  

Nové sociální služby = pracovní příležitosti  

Snaha stávajících poskytovatelů rozšiřovat nabídku služeb  

Začlenění výstupů ze sociální oblasti do Strategického plánu města  

Navázání spolupráce města s obcemi v regionu na rozvoji soc. služeb  

Počátek období pro čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu Sociální situace 
ve městě 

HROZBY SOCIÁLNÍ PÉČE 

Nedostatek finančních prostředků  

Nízká aktivita občanů zapojit se do systému plánování a realizace soc. služeb  

Nízký tlak na občany pro zapojení se do systému plánování a realizace soc. služeb  

Stagnace soc. služeb z důvodu nepřipravených projektů pro čerpání financí = projekty nejsou  

Zvýšení sociopatologických jevů u mládeže = 1. místo v množství kriminality na území 
Pardubického kraje  
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SWOT ANALÝZA ZDRAVOTNICTVÍ 
 

SILNÉ STRÁNKY ZDRAVOTNICTVÍ 

Zrekonstruovaná poliklinika, nové laboratoře, nové prostory pro rehabilitace a pro zdravotnický 
personál  

Koncentrace zdravotnických služeb na jednom místě  

Široká síť základní a specializované zdravot. Péče (zajištění prvního kontaktu s pacienty)  

Úspěšné uzavření střednědobých smluv s malými pojišťovnami na 6-8 let (jistota investic)  

Hustá síť lékáren, pohotovostní služba 

 Spádovost území cca 30 tis. Obyvatel Výjezdová skupina RLP 

SLABÉ STRÁNKY ZDRAVOTNICTVÍ 

Nefunkční komunikace mezi vedením města a vedením Nemocnice následné péče  

Stárnoucí technické vybavení zdravot. Zařízení 

Neexistuje NIS (nemocniční informační systém), který by zkvalitnil komunikaci mezi poskytovateli 
zdrav. Služeb  

Stárnoucí lékařská populace - generační problém - průměrný věk lékařů NNP je 54 let (k 1. 1. 2008) 
Zrušení akutní lůžkové péče v nemocnici, praxe na LDN nelze započítat do systému vzdělání = 
snížení atraktivity pro lékařský personál  

Horší dosažitelnost stomatologické pohotovostní služby 

Nefunkční komunikace mezi vedením města a vedením Nemocnice následné péče  

PŘÍLEŽITOSTI ZDRAVOTNICTVÍ 

Vytvoření podmínek pro stabilizaci lékařů - např. Bytová politika h stárnoucí populace doktorů - 
obtížná generační výměna.  

Ekonomická a "společenská" podpora (pozitivní propagace - ocenit to, že zde poskytovatelé zdr. 
Služeb jsou, ne je pouze stále kritizovat). 

Akreditace vzdělávání probíhá ve větších zdravot. Centrech, kde mladí lékaři zůstávají. 

Zprávy ředitele Nemocnice. 

Aktuální zprávy ostatních poskytovatelů zdravot. Péče - např. aktuální úpravy ordinačních hodin 
zdravot.  
Zařízení a lékáren (ne typu reklamy), informace o dosažitelnosti pohotovosti stomatologické, 
lékařské apod.  

Akce typu - očkování, preventiv. Prohlídek apod.  

Zprávy z hygienické stanice, pylové zpravodajství pro alergiky apod.  

Přednášková činnost - např. ve spolupráci s ČČK P Větší podpora ze strany města ke zdravotnickým 
zařízením  

Pravidelná aktualizace webové stránky zdravotnictví Zlepšení image nemocnice - i u lékařů a 
středního zdravotnického personálu. 

HROZBY ZDRAVOTNICTVÍ 

Zrušení LSPP  

Stárnoucí populace doktorů - obtížná generační výměna  

Nejasný další osud NNP ve vztahu k právní subjektivitě  

Odliv mladých schopných lékařů do nemocnic ve větších městech nebo do zahraničí (vyšší platové 
ohodnocení, odborný růst) 
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NÁVRHOVÁ ČÁST  
 
V Koncepci prorodinné politiky města Moravská Třebová na rok 2020 – 2022 jsme se zaměřili na 
podporu nejen zdravé a fungující rodiny, ale také na podporu rodin v nepříznivé životní situaci. Naším 
cílem je vytvořit ve městě a městských částí Boršov a Udánky prostředí příznivé rodinám s dětmi a 
realizovat opatření, která povedou k podpoře a posilování partnerských, přátelských a mezigenerační 
vztahů. 
 
Naplňování Koncepce prorodinné politiky města Moravská Třebová na období 2020 – 2022 je zaměření 
rozsáhlé a průřezové, s přesahy do oblastí rozvoje bytové politiky města, zejména prostupnosti 
bydlení, do oblasti vzdělávání a sportu, zaměstnanosti, rozvoje kultury a volnočasových aktivit, sociální 
péče a zdravotnictví. 
 

Hlavním cílem prorodinné politiky v Moravské Třebové je vytvořit atraktivní a příjemné místo pro život 
všech obyvatel.  

 
Cílovou skupinou rodinné politiky je obecně rodina: 

 mladí lidé plánující založení rodiny  

 mladé rodiny s dětmi 

 rodiny očekávající narození dítěte  

 úplné i neúplné rodiny s dětmi do 18 let  

 vícegenerační rodiny  

 pěstounské rodiny  

 rodiny z etnických a národnostních menšin  

 rodiny ve složité sociální situaci/nezaměstnanost, předluženost…. 

 rodiny s rodičem samoživitelem 
 
Koncepce je zaměřena na: 
 

A. ROZVOJ OBLASTI KVALITY ŽIVOTA VE MĚSTĚ  
STRATEGICKÝ CÍL:  Prostřednictvím prorodinných aktivit zajistit systém prostupného bydlení a podporu 
slaďování osobního a profesního života, podpora soudržnosti rodin a mezigenerační dialog. 

 Rozšířit nabídku zasíťovaných pozemků – příliv nových obyvatel do města. 

 Zajistit prostupnost bydlení – dostatečné množství startovacích bytů pro mladé obyvatele. 

 Připravit nabídku sociálních bytů pro rodiče samoživitele nebo pro rodiny, které se dostali so 
sociální nouze. 

 Rozšířit nabídku městských bytů – pro případné nové odborníky/lékaře…. 

 Rozšířit nabídku zaměstnání, příležitostí uplatnění se v oboru, motivace pro studenty SŠ a VŠ, aby 
se mohli vrátit zpět do města po ukončení studia. 

 Udržovat a pečovat o zeleň ve městě prostřednictvím nového Generelu zeleně ve městě. 

 Rozšiřovat nabídky služeb pro rodiny s dětmi. 

 Rozvíjet volnočasové aktivity a budovat hřiště ve městě i v městských částech Udánky a Boršov. 
 

B. ROZVOJ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A SPORTU 
STRATEGICKÝ CÍL:  Zajistit kvalitní a společné vzdělávání ve městě Moravská Třebová.  

 Revitalizovat budovy MŠ a ZŠ ve městě. 

 Investovat do modernizace budov ZŠ v Moravské Třebové. 

 Dokončit budování infrastruktury pro sportování a volnočasové aktivity rodin s dětmi. 

 Podporovat tělovýchovné aktivity v MŠ a ZŠ. 
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 Vybudovat sportoviště pro mládež za účelem efektivního trávení volného času. 

 Realizovat koncepci školství ve městě Moravská Třebová. 

 Zajistit větší provázanost a návaznost mezi různými stupni škol ve městě. 

 Zajistit prodloužení otevírací doby MŠ. 
 

C. ROZVOJ OBLASTI KULTURY, SPOLKOVÉ ČINNOSTI A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 
STRATEGICKÝ CÍL: Podporovat širokou nabídku spolkové činnosti, kulturních a volnočasových aktivit 
zvyšujících kvalitu života na území města Moravská Třebová. 

 Podporovat vznik spolků zaměřených na rodiny s dětmi, mateřská centra, vzdělávací aktivity….. 

 Podporovat spolkovou činnosti ve městě prostřednictvím dotací města. 

 Podporovat všeobecnou tělovýchovu a sport ve městě prostřednictvím spolkové činnosti. 

 Budovat systém cyklostezek spojující jednotlivé obce v regionu. 

 Podporovat kulturní akce, festivaly, akce na podporu začleňování minority s majoritou. 

 Budovat klidové a odpočinkové zóny ve městě, herní prvky na hřištích…. 
 

D. ROZVOJ OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE 
STRATEGICKÝ CÍL: Nastavit síť sociálních služeb, která vede ke zlepšení kvality života a ke zvýšení 
pocitu bezpečí rodin na území města Moravská Třebová. 

 Podporovat a rozvíjet sociální služby ve městě. 

 Zavést nové sociální služby ve městě zaměřené nejen na ohrožené rodiny s dětmi. 

 Vybudovat Azylový dům pro rodiny s dětmi. 

 Zaměřit komunitní práci na romskou komunitu/mládež – terénní práce, vybudování klubovny pro 
volnočasové aktivity a poradenskou činnost.  

 Podporovat preventivní sociální služby zaměřené na eliminaci patopsychologických jevů. 
 

E. ROZVOJ ZDRAVOTNICTVÍ 
STRATEGICKÝ CÍL: Zajistit dostatečné pokrytí zdravotní péče odborníky pro potřeby obyvatel 
v Moravské Třebové. 

 Získat nové lékaře/pediatry pro potřeby rodin s dětmi. 

 Vytvořit motivační programy pro získání nových stomatologů/pediatrů do regionu.  

 Propagovat zdravý životní styl u romské populace. 

 Podporovat osvětovou činnost zaměřenou na zdravý životní styl občanů. 
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POUŽITÉ ZDROJE 
 
AKTUALIZOVANÁ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MPSV 2019 
https://socialnipolitika.eu/2019/09/aktualizovana-koncepce-rodinne-politiky-29-kvetna-2019/ 
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MAJÁK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
https://www.ddm-mt.cz/o-nas 
CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
https://www.mtrebova.charita.cz/ 
KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MPSV 2017 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-
e2df-2da3-da30d5fa8253 
KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY ÚSTECKÉHO KRAJE 2019 - 2021 
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1731540 
KONCEPCE PRORODINNÉ POLITIKY OBCE LÍPA 2017 - 2020 
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/koncepce-
prorodinne-politiky-obce-lipa_20170522_final-2-.pdf 
MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
https://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/199060.pdf 
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ORP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ DO ROKU 2023 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=2ahUKEwir0Pyep7rn
AhWS6QKHUDgCT4QFjARegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.masmtj.cz%2Fdownload.aspx%3Fid%
3D12242&usg=AOvVaw0BiDukbjTc2RtRmvA6Z_Ro 
 PODKLADOVÁ ANALÝZA K PŘIPRAVOVANÉ KONCEPCI BYDLENÍ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/podkladova_analyza_bydleni_moravska_trebova-
pdf/ 
PRORODINNÁ KONCEPCE MĚSTA SVITAVY 2016 – 2020 
https://www.svitavy.cz/cs/m-7608-prorodinna-koncepce-mesta-svitavy-2016-2020/ 
SWOT ANALÝZA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
https://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/199060.pdf 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
  http://www.zusmt.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=76 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
MUMT   Městský úřad Moravská Třebová 
ČR   Česká republika 
MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 
KRP   Koncepce rodinné politiky 
ORP   Obec s rozšířenou působností 
ČSÚ   Český statistický ústav 
NZDM   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
SAS   Sociálně aktivizační služba 
MŠ   Mateřská škola 
ZŠ   Základní škola 
SŠ   Střední škola 
VŠ  Vysoká škola 
ZUŠ  Základní umělecká škola 
CVČ   Centrum volného času 
CPPC   Centrum pěstounské péče Cesta 
OSPOD   Orgán sociálně – právní ochrany dětí 
PPP   Pedagogicko – psychologická poradna 

https://socialnipolitika.eu/2019/09/aktualizovana-koncepce-rodinne-politiky-29-kvetna-2019/
https://www.ddm-mt.cz/o-nas
https://www.mtrebova.charita.cz/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1731540
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/koncepce-prorodinne-politiky-obce-lipa_20170522_final-2-.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/koncepce-prorodinne-politiky-obce-lipa_20170522_final-2-.pdf
https://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/199060.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=2ahUKEwir0Pyep7rnAhWS6QKHUDgCT4QFjARegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.masmtj.cz%2Fdownload.aspx%3Fid%3D12242&usg=AOvVaw0BiDukbjTc2RtRmvA6Z_Ro
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=2ahUKEwir0Pyep7rnAhWS6QKHUDgCT4QFjARegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.masmtj.cz%2Fdownload.aspx%3Fid%3D12242&usg=AOvVaw0BiDukbjTc2RtRmvA6Z_Ro
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=2ahUKEwir0Pyep7rnAhWS6QKHUDgCT4QFjARegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.masmtj.cz%2Fdownload.aspx%3Fid%3D12242&usg=AOvVaw0BiDukbjTc2RtRmvA6Z_Ro
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1731540
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1731540
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/podkladova_analyza_bydleni_moravska_trebova-pdf/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/podkladova_analyza_bydleni_moravska_trebova-pdf/
https://www.svitavy.cz/cs/m-7608-prorodinna-koncepce-mesta-svitavy-2016-2020/
https://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/199060.pdf
http://www.zusmt.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=76
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SPC   Speciálně – pedagogické centrum 
SVP  Středisko výchovné péče 
z. s.   Zapsaný spolek 
OSN   Organizace spojených národů 
RD  Rodinné domy 
 
 

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA A KONTAKTY 
 
SCHVALOVACÍ DOLOŽKA  
 
Dokument Koncepce prorodinné politiky města Moravská Třebová pro období 2020 - 2022 byl 
schválen na zasedání zastupitelstva města dne 17. 2. 2020, usnesením č. 350/Z/170220.  
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vedoucí odboru 
manažer pro sociální začleňování 
Městský úřad Moravská Třebová 
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