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Úvod
Dokument představuje aktuální analýzu stavu potřeb a hrozeb v oblasti sociálního vyloučení obyvatel v Luži
a zároveň navrhuje lokální koncepci možných řešení ve spolupráci se všemi dotčenými místními aktéry,
opřenou o data v relevantních oblastech, Místní plán inkluze Košumbersko 2020-2022, informace a výstupy
z dotazníku od poskytovatelů soc. služeb ve městě, informace starostky města, kulaté stoly dotčených
aktérů. Zahrnuje také návrh společného postupu aktérů.
Úloha MAS spočívá v síťování potřebných aktérů, monitoringu souladu strategií a lokálních potřeb, hledání
zdrojů financování, v tvorbě nových forem partnerství, v podpoře při tvorbě zázemí, infrastruktury i
personální podpory komunitních či rodinných center a souvisejících činností – v souladu se strategií CLLD
Chráníme svůj životní prostor II.

Obecná charakteristika území
Luže je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v nadmořské výšce 309 metrů na rozhraní
Labské nížiny a Českomoravské vrchoviny, 22 km jihovýchodně od Chrudimi a 7 km severovýchodně od
Skutče. Místní části: Bělá, Brdo, Dobrkov, Doly, Luže, Radim, Srbce, Voletice, Zdislav. Pověřeným úřadem je
Skuteč, ORP Chrudim.
Obrázek 1 Mapa území

2

Mapování znaků sociálního vyloučení v Luži - 2021

Území už v r.2019 žádalo o Dílčí vzdálenou podporu v souvislosti se sociálním vyloučením v oblasti
inkluzivního a kvalitního vzdělávání a následně vypracovalo Místní plán inkluze Košumbersko (MPI).
Nositelem plánu je MAS SKCH, z.s., která dlouhodobě pomáhá koordinovat přístup k proinkluzivním
opatřením všech aktérů v oblasti vzdělávání v daném území za účelem vytváření podmínek pro systematický
přístup k dětem všech věkových i sociálních kategorií s cílem maximalizovat počet dětí v hlavním vzdělávacím
proudu. MAS v území působí jako nezávislá organizace, která poskytuje podporu při dosažení společné vize,
slaďuje aktivity, sdílí výsledky měření, podporuje veřejné mínění a mobilizuje lokální zdroje. Na MPI se
podílela společně města Skuteč, Luže, Hrochův Týnec a Rosice (dále MPI) z okresu Chrudim v Pardubickém
kraji, protože řešená problematika se nedotýká pouze města Luže, ale i blízkého okolí. Jak vyplývá z mapky
níže, jedná se o spojité venkovské území. Území je hůře dopravně dostupné, špatný stav místních komunikací
a technické infrastruktury se odráží v nízké dostupnosti služeb a nedostatečném stavu občanské vybavenosti
ve vztahu k aktuálním potřebám obyvatel. Nepopiratelná je narůstající skupina obyvatel sociálně
vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením.
Obrázek 2 Spojité venkovské území

Obyvatelstvo
Počet obyvatel má v Luži mírně vzestupnou tendenci, zvyšuje se průměrný věk obyvatel, ubývá ekonomicky
aktivního obyvatelstva a přetrvává vysoký počet nízce kvalifikovaných obyvatel.
Aktuální počet obyvatel Luže a místních částí (přilehlé obce) k 31. 10. 2021 je 2619.
Počet obyvatel sledované cílové skupiny s trvalým bydlištěm v Luži/místních částech je 160.
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Obrázek 3 Celkový populační přírůstek

Tabulka 1 Počet obyvatel s trvalým a obvyklým pobytem-vybrané ukazatele 17.11.2021

celkem

Počet obyvatel s obvyklým
ekonomická
pobytem
aktivita

Luže
(okres
Chrudim) [1]
2 541

zaměstnaní včetně pracujících studentů a učňů

1 052

nezaměstnaní

104

ekonomicky aktivní

1 156

ekonomicky neaktivní

1 225

důchodci

.

žáci, studenti a učni

378

zaměstnaní bez pracujících studentů a učňů

1 041

zaměstnaní a žáci, studenti a učni

1 419

osoby s vlastním příjmem

.

celkem

2 541
zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní,
974
pomáhající

Počet obyvatel s obvyklým
ekonomická
pobytem
aktivita

pracující důchodci

41

pracující studenti a učni

11

ženy na mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů)

26

nepracující důchodci

640
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ostatní ekonomicky neaktivní s vlastním zdrojem
40
obživy
žáci, studenti, učni

367

hledající první zaměstnání

24

ostatní nezaměstnaní

80

osoby v domácnosti, děti předškolního věku,
178
ostatní závislé osoby
nezjištěno

160

celkem

Počet obyvatel s obvyklým
pobytem
národnost

2 541
česká

1 857

moravská

3

slezská

-

slovenská

23

polská

1

německá

-

romská

4

maďarská

-

ukrajinská

3

neuvedeno

637

obyvatelstvo ve věku 15+
bez vzdělání

7

základní včetně neukončeného

429

střední
bez maturity
Počet obyvatel s obvyklým nejvyšší
pobytem
ukončené
vzdělání

Počet obyvatel s obvyklým
pohlaví
pobytem

2 189

včetně

vyučení

819

úplné střední vzdělání s maturitou

503

vyšší odborné vzdělání

31

nástavbové vzdělání

89

vysokoškolské vzdělání včetně vědecké výchovy

165

bakalářské vzdělání

29

magisterské vzdělání

133

doktorské vzdělání

3

nezjištěno

146

muži

1 221

ženy

1 320

celkem
Počet obyvatel s obvyklým
Zaměstnaní včetně pracujících studentů a učňů
pobytem
zaměstnanci

2 541
1 052
836
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zaměstnavatelé
z
toho
osoby pracující na vlastní účet
postavení
osoby
v členové produkčních družstev
zaměstnání
pomáhající rodinní příslušníci

25
126
8

Tabulka 2 Počet obyvatel, průměrný věk, celkový přírůstek – období: 01.01.2020 - 31.12.2020
Luže (okres Chrudim)

Počet obyvatel

celkem [1]

Počet obyvatel

pohlaví

Průměrný věk

celkem [1]

Průměrný věk

pohlaví

Index stáří (v %)

celkem [1]

Index stáří (v %)

pohlaví

Celkový přírůstek/úbytek

celkem [2]

Celkový přírůstek/úbytek

pohlaví

2 619
muži [1]

1 305

ženy [1]

1 314
42,4

muži [1]

41,3

ženy [1]

43,6
124,7

muži [1]

108

ženy [1]

142,3
25

muži [2]

19

ženy [2]
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Tabulka 3 Vlastní tabulka z VDB – období: 31.10.2021
Luže (okres Chrudim) [1]
Nezaměstnaní (tis. osob)

celkem

Nezaměstnaní (tis. osob)

pohlaví

Počet uchazečů o zaměstnání v
evidenci úřadu práce

celkem

Počet uchazečů o zaměstnání v
evidenci úřadu práce

pohlaví

Počet uchazečů o zaměstnání v
evidenci úřadu práce (dosažitelní)

celkem

Počet uchazečů o zaměstnání v
evidenci úřadu práce (dosažitelní)

pohlaví

Pracovní místa v evidenci úřadu práce

celkem

.
muži

.

ženy

.
43

muži

16

ženy

27
37

muži

13

ženy

24
20
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Tabulka 4 Doplňující data pro MAS k r. 2020
Počet
Počet
mladistvých
Počet
uchazečů - uchazečů
uchazečů OZP
- (do 19 let
celkem
celkem
věku)
celkem

Počet
uchazečů ve
věku 50 let a
více - celkem

Průměrný
věk
uchazečů celkem

Počet
Podíl
Počet
uchazečů
- nezaměst
uchazečů evidence nad naných
absolventů 24 měsíců - osob
celkem
celkem
celkem

Podíl
Podíl
nezaměst
nezaměstnan
naných
ých osob muži
osob ženy

47

14

42,0

1

2,40

6

2

0

2,75

3,12

Tabulka 5 Vybrané územně analytické podklady k r. 2019 I.

Počet částí obce
(k 31.12.)

Podíl nezaměstnaných osob
dosažitelných (%)
k 31. 12.

Uchazeči o zaměstnání v evidenci
úřadu práce
(k 31. 12.) - dosažitelní

Uchazeči o zaměstnání v evidenci
úřadu práce
(k 31. 12.) - celkem

8.3

Počet obyvatel ve věku
65 a více let (k 31.12.)

8.2

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let
na celkovém počtu obyvatel (%)

8.1

Počet obyvatel ve věku
0-14 (k 31.12.)

6.1

Podíl obyvatel ve věku
0-14 na celkovém počtu obyvatel (%)

3.2

2018
-3
-33

2018
-4
9

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2018

2019

2
2

2019

2018
2
5

1
3

2019

2
5
8

2018

2019

2
5
8

2019

3
3
3
3

2018
24
41
2019

.
.

2018
27
74
2019

25
64

37.3

2018
74
96
2019

74
114

3,0
2,4

37.4

2019

49
78

37.9

2018
78
87
2019

41
96

2018
42,4
43,6
2019

42,3
43,8

43
91
2019

51
84

37.10
Počet obyvatel ve věku
15 - 64 let (k 31.12.)

2018

37.2

12
13

2019

40
81

Průměrný věk (k 31. 12.)

37.1

527
1 132

2019

2,40
2,46

Vystěhovalí

17.1

20,3
22,4

2019

12
13

Přistěhovalí

11.2

431
722

2019

512
1098

Zemřelí

16,6
14,3

2019

20,0
21,8

Živě narození

11.1

2018
3
3

33
18

414
712

Počet hromadných
ubytovacích zařízení
celkem (k 31.12.)

8.5

Uchazeči o zaměstnání v
evidenci úřadu práce absolventi (k 31. 12.)

8.4

1
-17

16,2
14,1

Počet dokončených bytů
v rodinných domech

2 594
5 047

Skuteč

2018
Luže
Skuteč
2019
Luže
Skuteč

3.1

2018
2560
5046

Luže

název
územní
jednotky

2.2

Saldo migrace

2019

2.1

Počet dokončených bytů

Luže
Skuteč

1.3

Uchazeči o zaměstnání v
evidenci úřadu práce evidence nad 12 měs.
(k 31 12 )

2018

Počet obyvatel
(k 31.12.)

název
územní
jednotky

1.2

Přirozený přírůstek

1.1.

2018
1634
3236
2019

1 636
3 193
7
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Dotazník: Počet nezaměstnaných obyvatel Luže a místních částí neodpovídá údajům dle ČSU, všichni zástupci
sociálních služeb s vysokou místní znalostí se shodují, že mezi nejčastější jevy, s nimiž se při každodenní práci
potkávají v lokalitách, domech či rodinách romské komunity patří nezaměstnanost, zadluženost, závislost na
sociálních dávkách, práce bez smlouvy, nejistota bydlení do budoucna.
Obrázek 4 Věková struktura obyvatelstva
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Obrázek 5 Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2019

Obrázek 6 Podíl dlouhodobě nezaměstnaných
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Obrázek 7 Sociální dávky a index sociálního vyloučení

Obrázek 8 Vývoj ISV v obcích mezi roky 2016 a 2020
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Dopravní obslužnost
Místních obyvatel se dotýká řada fenoménů typických pro sociální vyloučení - např. ztížený přístup k lépe
ohodnocenému výdělku díky horší dopravní dostupnosti. V Luži vlaková stanice není.
Tabulka 6 Vyjíždějící do školy a zaměstnání
Luže (okres Chrudim) [1]
Vyjíždějící celkem

vyjíždějící do zaměstnání
Počet obyvatel s obvyklým
pobytem

vyjíždějící do školy

533
celkem

381

v rámci obce

131

do jiné obce okresu

123

do jiného okresu kraje

95

do jiného kraje

26

zahraničí

6

celkem

152

v rámci obce

38

mimo obec

114

Z dotazníkového šetření vyplývá, že cílová skupina vlastní ve velké míře osobní automobily, ale málo Romů
má řidičský průkaz. Dopravní dostupnost považují za špatnou, je málo autobusů, ale základní spoje fungují
do Skutče, do Chrudimi, Vysoké Mýto, některé časy by bylo vhodné posílit, některé rodiny se dopravují
vlastním vozem. Konstatování se týká školy, lékaře, práce a úřadů.

Bydlení
Index obydlenosti území obcí MPI je 87 %. Počet dokončených bytů v rodinných domech činí v roce 2018
v průměru 6, dokončených bytů v průměru 3/rok, v území nejsou nastavena pravidla pro přidělování
městských bytů. Počet sociálních bytů je zde 28, avšak včetně bytů pro seniory. Vyhláška ohledně výše
nájemného pro soc. slabé napříč územím neexistuje. Na území Luže a dotčených okolních obcí funguje
aktuálně 7 hromadných ubytovacích zařízení.
Průvodním fenoménem je lokální migrace posilovaná rozvojem „lokální bytové politiky“, neboť zde
pronajímá prostory k bydlení 10 subjektů (FO i PO), přičemž řada z nich disponuje i dalšími nemovitostmi
v okolí a do značné míry tak ovlivňují život jednotlivců a rodin v území. Jedná se hl. o lokality:
Nám. Plk. J. Koukala, ul. Jeronýmova, Komenského, Dukelská, Srbce a Dobrkov.

11

Mapování znaků sociálního vyloučení v Luži - 2021

Obrázek 9 Sociální bydlení

Obrázek 10 Vnitřní migrace
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Obrázek 11 Vnitřní migrace-Luže

Informace z propojování nemovitostí: je zde několik vrstev, od větších pronajímatelů (cca 3, tzn. že působí i
v dalších městech a obcích) přes vrstvu starousedlíků, na které se navazují další příbuzní a známí, ale jde o
normální, běžný proces, nejedná se o sestěhovávání, po drobné pronajímatele (cca 6, týká se jednotlivých
nemovitostí), kteří byli zkontaktováni soc. realitní kanceláří, projevili prvotní zájem o spolupráci a nyní se
rozmýšlejí.
Místní romské rodiny jsou konsolidované, mají historické vazby k městu víc než 20 let a nepředstavují
bezpečnostní riziko. Rozdíl je však v tom, že rodinná základna je na počet obyvatel veliká a přirozeně bude
proto narůstat. Tomu odpovídá velká poptávka po komunitní práci, a i přes intenzivní práci současného
romského koordinátora je nezbytné posílit některé služby, které jsou postrádány ze strany klientů. Malé jsou
kapacity základního sociálního programu, je proto na místě navýšení terénní práce, hl. sociálních
aktivizačních služeb.
Nová výstavba pečovatelských domů nepředstavuje riziko-má jasně definovanou cílovou skupinu.
Jeden z pronajímatelů bude ukončovat smlouvy s nájemníky už v únoru 2022, jedná se o 4 rodiny s dětmi i
se specifickými potřebami. Je třeba je ošetřit proti bezdomovectví (jde o zimní období) a bude třeba
kooperace všech místních aktérů k zajištění sociální práce, bydlení a vzdělávacích potřeb formou případové
konference – první proběhla v listopadu 2021.
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Obrázek 12 Složení pobíraných sociální dávek k 31. 12. 2019

Tabulka 7 Právní důvod užívání bytu, Luže

Tabulka 8 Počet osob v bytě, Luže
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Dotazník: Bytová situace, komentář z terénu
Bytová situace je vážným problémem téměř u všech uživatelů služby. Běžné nájmy a pronájmy jsou pro ně
nedostupné hlavně kvůli etnické příslušnosti a počtu dětí, dluhům vůči městu apod. Máme zkušenosti, že
jedinou možností je pronájem nemovitosti, které v celé lokalitě vlastní stejný majitel, byty jsou ve špatném
stavu a nájemné je neúměrně vysoké. Lidé ohroženi sociálním vyloučením nemají jinou možnost, než na
takové nájemné přistoupit a tím zvyšují své dluhy, které téměř všichni mají. Min. 3 bytové domy s několika
těžko specifikovatelnými jednotlivými byty (společná koupelna, vlhké těžko vytápěné místnosti). Od toho se
odvíjejí i hygienické návyky. Z důvodu velmi obtížného zajištění bydlení se příbuzní různě sestěhovávají na
různě dlouhou dobu.
Počet domů/bytů, ve kterých dle vaší znalosti žijí lidé ohroženi sociálním vyloučením: 14-30.
Druhy bydlení: 14 objektů – bytový dům, rodinný dům, chalupa, z nich cca 27 bytů + 2x mobilheim.
Počet ulic, kde žije cílová skupina shoda i dle dotazníku-3 ulice známé, celkem 11.

Stav bytových domů/bytů/obydlí, ve kterých žije cílová skupina
Převažuje nájemní bydlení s nájemní smlouvou a bez smlouvy, osobní vlastnictví – stav bytových domů je na
různých úrovních – opravené nájemní byty – byty ve špatném stavu, v mobilheimu – stav nevyhovující, malé
prostory, hodně obyvatel, u rodinných domů/chalup-nevyhovující stav a hygienické podmínky, přeplněná
kapacita počtem obyvatel.
Tabulka 9 Druhy bytů, Luže

Výše nájmů v Luži a místních částech
Pohybuje se v rozmezí 6 - 18 000 Kč (5 – 10 000 Kč bez služeb u soukromých pronajímatelů, u obce jsou nájmy
výrazně levnější).
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Obrázek 13 Počet sociálně vyloučených lokalit

Situace v oblasti realitního trhu v lokalitě Luže – nabídky bydlení, nájmy
Scan realitní situace zpětně za období od 01 do 10/21 dle oficiálně zveřejňovaných nabídek bydlení.
Obecně v Luži nabídky bydlení – nájmů dlouhodobě vykazují malou četnost, jedná se o průměrně 2 nabídky
přímo z lokality za období 3 měsíců.
Větší četnost vykazuje nabídka nájemního bydlení v oblasti Skuteč, ale stejně jako v Luži se jedná o buď o
malé byty nevhodné pro vícečetné rodiny, nebo pokud se objeví nabídka standardního 3+1 v panelové
zástavbě, je tato nabídka za velmi krátkou dobu obsazena.
Převažuje vysoká míra poptávky nad velmi nízkou hladinou nabídky nájemního bydlení.
Příklady cen nájemního bydlení v lokalitě a jejím blízkém okolí obvyklých:
Čistý nájem měsíčně bez energií
Typ nájmu
1+1, 37 m2
7 500,3+1, 70 m2
7 000,1+1, 42 m2
6 500,3+kk, 67 m2
7300, -
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Stěhování
Počet přistěhovalých Romů a místo, odkud nově příchozí pochází, nebo odkud se stěhují: Za poslední
měsíce se jedná o 14-28 osob, většinou ženy, nejčastěji ze Slovenska, dále z Maďarska, Jevíčka, Proseče,
Skutče (zde často ukončen pronájem bytu).
Jaké jsou jejich vazby na Luži a Romy v Luži (starousedlíky): Jedná se často o příbuzenský a dále známostní
vztah. Počet přistěhovalých obyvatel neromského původu: Jedná se o sociálně slabé rodiny, které se často
stěhují, hledají bydlení s nízkou kaucí nebo jakékoliv bydlení s nájemní smlouvou nebo i bez smlouvy,
aktuálně 5 dospělých a 4 děti.
Obrázek 14 Rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovanými za rok 2019
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Sociální oblast
Mezi místní poskytovatele sociálních služeb patří Oblastní charita Pardubice, Farní charita Chrudim, Rodinné
centrum DaR, Oblastní charita Nové Hrady, Romodrom o.p.s., Šance pro Tebe.
Bližší informace k působnosti služeb jsou k dispozici např. zde: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na
území MAS SKCH, z.s.
Jejich zaměstnanci zajišťují odborné sociální poradentství, krizovou pomoc, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, ranou péči, terénní programy, pečovatelskou službu, avšak problémy území zdaleka pokryty
nejsou. Základnímu poradenství se věnuje dlouhodobě 1 sociální pracovník, teprve od minulého roku další
na celý úvazek a další na 0,3 úvazku. Částečně, avšak nesystematicky je zajišťována materiálová a potravinová
pomoc, půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek. Aktuálně se však pomoc týká i neromských
obyvatel žijících v nevyhovujících podmínkách: 17 dospělých v produktivním věku, 3 dospělí - invalidní
důchod, 7 seniorní věk, 12 dětí.
Většina těchto služeb byla zapojena do projektu PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MAS SKCH,
kde vznikla PAPLA – partnerská platforma, která se schází 1x ročně i díky dalšímu projektu MAS SPOLEČNÉ
ŘEŠENÍ PRO ELIMINACI SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ OBYVATEL REGIONU MAS SKCH . Je tedy vytvářen pravidelný
prostor pro setkávání a výměnu informací. Nově v Luži v rámci druhého projektu působí asistent prevence
sociálního vyloučení, ale jedná se o dočasnou a spíše pilotní podporu. Pomoci se tak dostává nárazově
jednotlivým školám, rodinám, ale nelze identifkovat trendy a nastavit efektivní řešení.
V obou projektech se potřeba spolupráce a sdílení informací trvale potvrzuje, je proto důležité zvyšovat
kvalitu sdílených informací a rozvíjet spolupráci všech, kteří zde mohou působit, lokálním koordinovaným
způsobem. Z Mapy potřebnosti zpracované v r.2019 lze vysledovat poptávku po většině aktivit navrhovaných
i v závěru dokumentu.
Obrázek 15 Mapa potřebnosti – sociálně vyloučení
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V území (hl. Luže, Skuteč, Rosice, Hrochův Týnec) je dle aktuální zkušenosti starostů přes 110 soc. slabých
rodin, kolem 100 neaktivních rodin, z toho min. 1/6 žije pod hranicí chudoby a z toho minimálně 60 dětí.
Zatím neřešenou oblastí je zdravotní stav cílové skupiny. Z výstupů projektu MAS SKCH – Asistent prevence
zdraví - však prokazatelně vyplynula potřeba dostupného zubaře a gynekologa.

Školství a volnočasové možnosti
Tabulka 10 Mateřská škola Luže, okres Chrudim, Družstevní 366, příspěvková organizace (Zdroj MŠ 25.11.2021)

MŠ Luže

Počet tříd

Kapacita

Počet dětí

Obsazenost MŠ

Běžné 4

106

102

96 %

Tabulka 11 Vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (Zdroj: MŠMT, k 30. 9. 2019, dotazník, říjen 2019)

MŠ

Počet dětí

SVP odlišné
kulturní a životní
podmínky

MŠ Luže

102

0

Kvalifikovaný
odhad sociálně
znev. dětí

Kvalifikovaný
odhad žáků ze SVL
nebo ubytovny

Obědy zdarma/

5

10

7/7

5%

10 %

odpuštěno od úplaty

Tabulka 12 Podpůrná opatření, obědy zdarma a doučování (Zdroj: dotazník, říjen 2019)

MŠ

PO 1. stupně

PO 2. stupně

PO celkem (1. – 5.
st.)

Počet asistentů
pedagoga

Počet školních asistentů

MŠ Luže

5

0

3

2

1

Mateřská škola Luže, okres Chrudim, Družstevní 366 - MŠ v Luži měla k 30.9.2019 z 96 % naplněnou kapacitu
se 102 dětmi ve čtyřech běžných třídách. Pokud je do třídy zařazeno dítě se speciálními vzdělávacími
potřebami, snižuje se ve třídě počet dětí o jedno až dvě děti. V tomto roce do školy docházely 3 děti se SVP
se zdravotním postižením, ke kterým v MŠ působí 2 asistenti pedagoga hrazené ze SROV. Škola dále
zaměstnává jednoho školního asistenta na půl úvazku. Škola v rámci Šablon II. zajišťuje asistenta pedagoga
na půl úvazku, dále touto cestou probíhá vzdělávání pedagogů nebo projektové dny. Úplata za stravování
činí na celý 34 Kč/den. Měsíční úplata ve školce činí 370 Kč, sedm dětí bylo osvobozeno od úplaty za
vzdělávání a tytéž děti byly zařazeni do Operačního projektu potravinové a materiální pomoci, z kterého se
hradí celodenní stravování v MŠ.
V mateřských školách je pak společnou slabinou velký počet dětí na 1 učitelku, chybí chůvy a zajištění
specifických vzdělávacích požadavků a vzhledem k personálním možnostem je zapojení do dalšího vzdělávání
velmi problematické. Citlivým tématem je předškolní vzdělávání u dětí vyrůstajících v prostorách ubytovny a
v částech, které jsou hůře dopravně dostupné.
Graf níže potvrzuje předpoklad z r.2019 o limitní kapacitě MŠ, který vyústil v r.2021 v nezbytnost vzniku
přípravné třídy při ZŠ pro 15 romských dětí.
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Obědy zdarma a odpuštěním od úplaty bylo zde podpořeno 7 žáků. Kvalifikovaný odhad dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí nekoresponduje s počtem dětí podpořených obědy zdarma či odpuštěním od
úplaty, což může souviset s tím, že kategorii sociálního znevýhodnění nemusí všichni zástupci školy definovat
stejně.

Graf 1 Kapacita a počet žáků v MŠ v roce 2019
Tabulka 13 Základní škola, Luže, okres Chrudim, Komenského 254

Škola

Počet tříd

Kapacita

Počet žáků

Obsazenost

ZŠ Luže

14

500

275

55 %

Základní škola, Luže, okres Chrudim, Komenského 254 k 31. 12. 2021

ZŠ Luže je úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky. Škola sídlí ve dvou budovách: na hlavní budově
Komenského 254 jsou třídy druhého stupně, v budově Žižkova 253 jsou třídy 1. stupně. Třetí budovou, kterou
škola využívá, ale je v majetku města, je sportovní hala v ulici U Stadionu. Součástí školy je školní družina se
čtyřmi odděleními (100 žáků), školní klub (20 žáků) a školní jídelna. V současné době školu navštěvují žáci
z působnosti 9 městských a obecních úřadů. Spádovou oblastí školy je Luže, Bělá, Lozice, Jenišovice,
Střemošice. Od 1. 8. 2018 má škola nové vedení.
V 1., 3., 4., 5. a 8. ročníku jsou dvě paralelní třídy, ve 2.., 6., 7. a 9. ročníku po jedné třídě. K 1.9.2021 byla
také zřízena přípravná třída, kam dochází 11 žáků. Kapacita školy je 500 žáků, k 30. 9. 2021 do školy docházelo
298 žáků a byla tedy naplněna z 55 %. Průměrný počet žáků na třídu je 20. Počet žáků oproti loňskému
školnímu roku, kdy činil 278 žáků, mírně vzrostl. Co se týče počtu žáků se SVP, dle informací školy činí 54 žáků
školy (20 %). Žáků s potřebou podpory z důvodu sociálního znevýhodnění je dle odhadu zástupců školy 44
(16 % žáků školy), přičemž ze SVL/ubytoven pochází přibližně 30 žáků (11 %). Na škole se vzdělávají tři žáci
s odlišným mateřským jazykem.
34 žáků se účastnilo doučování a 44 žáků získalo podporu formou obědů zdarma (škola spolupracuje s nadací
WOMEN FOR WOMEN a také v rámci projektu Potravinová pomoc dětem zajišťovaným Pardubickým
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krajem). Na výběru dětí se podíleli třídní učitelé spolu se školní jídelnou a pracovnicemi OSV-OSPOD Chrudim
a Charity Nové hrady. Projekt Pardubického kraje je řešen přes úřady práce. Rodiče, kterým byla nabídnuta
pomoc tímto způsobem, se museli zavázat, že budou dohlížet na své děti a jejich řádné plnění školních
povinností (Women for women, Pardubický kraj toto lnění nevyžaduje).
Ve školním roce 2020/2021 z 12 absolventů školy 5 bylo přijato na SŠ s maturitou a 7 na učební obor. Nikdo
z žáků neukončil v nižším než 9. ročníku a jeden žák nepokračoval ve vzdělávání Na víceletá gymnázia odešly
tři děti. V letošním školním roce 8 žáků opakuje ročník.
Na škole působí 22 učitelů, 5 vychovatelek ŠD a školního klubu pedagogů, 8 asistentek pedagoga, na 0,5
úvazku školní asistent a v rámci školních funkcí pak jeden výchovný poradce, jeden metodik prevence a jeden
kariérní poradce.
Předávání informací rodičům probíhá především prostřednictvím papírové a elektronické (2. stupeň)
žákovské knížky. Ve škole funguje školní parlament. Škola vydává školní časopis. Učitelé mají jednou týdně
stanovené konzultační hodiny (viz webové stránky školy), které po předchozí telefonické domluvě je možné
využít. Konzultační hodiny výchovného poradce jsou pro rodiče třikrát týdně plus kdykoliv po předchozí
telefonické domluvě, pro žáky kdykoliv po domluvě. SRPŠ organizuje společné akce, v 1. – 5. ročníku se konají
akce se školní družinou (besídka, sponzorování plesu družiny). Škola organizuje schůzku pro rodiče budoucích
prvňáků a schůzku pro rodiče vycházejících žáků. Umožňuje po dohodě s vyučujícím návštěvy vyučování. Ve
škole funguje školní žákovský parlament.
Škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje (Implementace
polytechnického vzděláváni) a MAP ORP Chrudim.
Ve školním roce 2020/2021 realizovali projekt v rámci výzev MŠMT:
● Podpora výuky v Základní škole v Luži II – projekt zaměřený na oblast vzdělávání pedagogických
pracovníků, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, čtenářské kluby, kluby logiky a
deskových her, sdílení dobré praxe na školách, projektové dny ve škole a mimo školu. Podpořená byla
i školní družina.,
● Dalším projektem realizovaným ve školním roce 2020/2021 byl projekt Založení přírodní zahrady pro
školní a mimoškolní vzdělávání při ZŠ Luže, který byl spolufinancován z programu MŽP
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Graf 2 Přehled SVP (Zdroj: MŠMT, k 30. 9. 2019)
Tabulka 14 Podpůrná opatření (Zdroj: dotazník)

Škola

PO 1. stupně

PO 2. stupně

PO celkem (1. – 5. st.)

ZŠ Luže

33

26

71

Tabulka 15 Vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (Zdroj: MŠMT, k 30. 9. 2019, dotazník, říjen 2021)

Škola

Počet žáků

SVP odlišné kulturní
a životní podmínky

ZŠ Luže

298

12

Včetně žáků
přípravné třídy (11)

Včetně žáků přípravné třídy
(2)

Kvalifikovaný
odhad sociálně
znev. žáků

Kvalifikovaný odhad žáků ze SVL
nebo ubytovny

60

45

20 %

15 %

Obědy zdarma byli podpořeni žáci na ZŠ Luže (44), Počet žáků podpořených obědy zdarma koresponduje
s počty žáků sociálně znevýhodněných na ZŠ Luže (44). Doučování je nabízeno aktuálně všem žákům –
dochází cca 70 žáků (ze sociálně znevýhodněných však cca 20, nicméně kategorie podpořených žáků se
nemusí překrývat s počtem podpořených žáků. V Luži doučování každý den v odpoledních hodinách pro SZ
žáky nabízí také Rodinné centrum DaR, Charita Pardubice, doučování probíhá v prostorách centra.
8 žáků v r 2021 opakuje.
Prokazatelně narůstá počet dětí/žáků bez přiznaných podpůrných opatření dle zákonných předpisů, avšak
s identifikovanou (např. pedagogickým pracovníkem) potřebou podpory ve vzdělání, např. z důvodu
socioekonomického znevýhodnění, kulturní odlišnosti aj. Nejbližší PPP je až v Chrudimi, kapacitně naprosto
nestačí, opět se sem promítá i problematika dopravní dostupnosti území. Na školu je v průměru uváděno 49
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přiznaných podpůrných opatření a min. 5 nepřiznaných. Ve škole působí v rámci projektu MAS na 0,1 úvazek
speciální pedagog, školní psycholog a sociální antropolog.
Tabulka 16 Personální podpora na základních školách (Zdroj: dotazník, říjen 2019)
Škola

Pedagogové

Vychovatelky
ŠD a ŠK

Psycholog

Speciální
pedagog

Soc.
antropolog

ZŠ
Luže

22

5 (3,6)

0,1

0,1

0,1

Asistent
pedago
ga

asistent

Romský
koord.

Kariérní
poradce

8 (5)

1 (0,5)

0,1

0

Školní

Trvá poptávka po školním psychologovi (i v návaznosti na požadavky pediatrů v souvislosti s poruchami
příjmu a sebepoškozováním u dívek do 13 let-nyní částečně a dočasně řešeno mobilním týmem v rámci ŠIKK).
Velmi problematická je dostupnost volnočasového, zájmového a neformálního vzdělávání. Pro území je
charakteristické nedostatečné zázemí pro činnost zájmových organizací a spolků. Škola ve spolupráci se
zřizovatelem (financování platů, odpuštění pronájmu městské haly) realizuje volnočasové vzdělávání –
zájmové kroužky (aktuálně cca 10). Ve spolupráci s SVČ Mikádo Vysoké Mýto a Kroužky.cz probíhají ve škole
za úplatu další 2 zájmové kroužky. Předpokládá se zařazení zájmových činnosti ve škole pod nově zřízený
školní klub s částečným financováním mzdových nákladů. DDM a SVČ zde naprosto chybí, nejbližší jsou
v Chrudimi, kam děti samotné nedojedou, a pokud rodina nemá k dispozici automobil, je tato činnost
naprosto nedostupná. Alternativy takřka nejsou, pouze u mladých hasičů a ojediněle ve sportu.
V rámci Luže a měst mapovaných v MPI Košumbersko činí kvalifikovaný odhad počtu dětí ze sociálně slabých
rodin v zájmové činnosti 110 (působí zde neformální taneční spolek Loly Ruža a jde o společné číslo počtu
znevýhodněných). Zároveň je známo, že když nejsou identifikovány, neznamená to, že nejsou, jen chybí
přenos informací. Převažuje nabídka zájmového vzdělávání ve školách a komunitních školách, např. výtvarný
kroužek, florbal, tancování, šití, keramika, jóga – v průměru za 500Kč za pololetí.
Jediným dostupným nízkoprahovým zařízením v území je Rodinné centrum DAR, na jehož akce mají děti
vstup zdarma (rodiče 20 Kč). 4 dny v týdnu běží denně 1 pravidelný program a v létě příměstský tábor.
Nenásilné začleňování probíhá také v rámci neformálního přírodovědného vzdělávání v Hamzově léčebně,
kde díky spolupráci se školami probíhají první aktivity formou projektových dnů v oblasti místně zakotveného
učení.
Očekávaná koordinovaná spolupráce všech aktérů vzdělávacího procesu (ZŠ, poradenská pracoviště, OSPOD,
sociální pracovníci obecních úřadů, poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé volnočasových aktivit,
samospráva v obci apod.) a rodin žáků se pod záštitou MAP ukázala jako nereálná, jedná se o příliš velké a
rozmanité území s odlišnými charakteristikami typu venkov x město. Vhodnější se jeví lokální platforma
v intenzivní spolupráci se soc. službami, v jejímž rámci budou jednotliví aktéři (školy, sociální služby,
zastupitelé, rodiče a zaměstnavatelé více kooperovat při podpoře svých dětí – žáků, a využijí přirozeného
síťování na základě dalších společných aktivit např. v rámci MAS.
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Obrázek 16 Průměrný podíl žáků, kteří ukončili studium v 7. nebo 8. třídě – absolutně

Obrázek 17 Průměrný podíl žáků, kteří ukončili studium v 7. nebo 8. třídě – relativně
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Obrázek 18 Průměrný podíl žáků s SVP

Bezpečnostní analýza
Vzhledem k menším sídlům a menším městům, která jsou vzdálená od velkých měst, drobná kriminalita
nepřevyšuje celorepublikový průměr. Území je tedy poměrně bezpečné. V roce 2021 je ve Skutči (nejbližší
obvodní oddělení) index kriminality je 2,7, trestné činy 8 http://www.mapakriminality.cz/
Obrázek 19 Mapa kriminality okolí Luže od 1. 12. 2021-31. 10. 2021
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Obrázek 20 Mapa kriminality Luže od 1. 12. 2021-31. 10. 2021

Komentář Městské policie Skuteč k problémům, které se dějí ve městě, na veřejnosti (např. rušení
pořádku, hluk, kriminalita atp.)
Mezi nejčastější problémy v obci patří alkohol, rušení nočního klidu, znečišťování veřejných prostranství a
okolí domů, poškozování majetku, domácí násilí, záškoláctví, z běžných nástrojů v oblasti bezpečnosti (OOP,
vyhlášky města) obce využívají vyhlášky, ale chybí nastavení systematických preventivních opatření. V území
Luže jsou identifikovány 3 lokality se sociálním napětím (Jeronýmova, Komenského-Dukelská, ŽižkovaDružstevní). Asi nejčastější jsou stížnosti na hluk – tedy křik, hudbu apod. a to nejen v době nočního klidu;
v případě rušení nočního klidu anebo během dne o nedělích a státních svátcích, kdy je zákaz hlučných
činností stanoven v OZV města, ve většině případů chybí odvaha oznamovatelů k nezbytné součinnost
k řádnému objasnění skutku – tedy svědectví a totožnost. Problematický bývá častý pohyb dětí na pozemní
komunikaci na kolech bez doprovodu dospělých /pokud to zákon vyžaduje/ a bez přileb. Ale to je případ
mnoha dětí, i když nejsou ze sociálně slabší rodiny. Úniky psů a drůbeže na pozemní komunikaci jsou také
velmi časté. Dále můžeme hovořit o čistotě a pořádku na pozemku apod.
Obecně lze konstatovat, že místní sociální skupiny v rámci možností Městskou policii Skuteč respektují a ve
většině případů poslechnou.
Pro příklad – řešená oznámení od počátku roku 2021 do současnosti, která byla spáchána buď přímo v ul.
Jeronýmova v Luži, anebo spáchána jinde osobami žijícími v uvedené ulici:
1) Rušení nočního klidu 2x
2) Oznámení o rušení „denního klidu“ – není trestně právním skutkem – 2x
3) Oznámení o ležící osobě – první pomoc 1x (oznámení bylo negativní)
26

Mapování znaků sociálního vyloučení v Luži - 2021

4)
5)
6)
7)
8)

Přestupek proti občanskému soužití – 2x
Oznámení na porušení protipandemických opatření – 1x
Volné pobíhání zvířat – 2x
Přestupky v dopravě – 3x
Přestupek proti majetku – 2x

Faktory ovlivňující možnost sociálního vyloučení
Index sociálního vyloučení
Jednotlivé indikátory vycházejí z administrativních dat, která jsou centrálně evidována a pravidelně
aktualizována. Seznam indikátorů obsažených v indexu je následující:
Příjemci příspěvku na živobytí (zdroj dat: MPSV)
Příjemcem příspěvku na živobytí (PnŽ) se může stát domácnost, jíž zůstává na život méně než částka živobytí
(součet životního minima členů domácnosti), která vyčerpala jiné možnosti pro zvýšení příjmů a prokazuje
snahu o zvýšení příjmu vlastní prací.
Příjemci příspěvku na bydlení (zdroj dat: MPSV)
Příjemcem příspěvku na bydlení (PnB) se může stát domácnost, která vydává víc než 30 % (v Praze 35 %)
příjmu na pokrytí nákladů na bydlení.
Osoby v exekuci (zdroj dat: Exekutorská komora ČR)
Osoba, proti níž je vedeno jedno či více exekučních řízení.
Dlouhodobě nezaměstnané osoby (zdroj dat: Úřad práce ČR)
Osoba potenciálně ekonomicky aktivní ve věku 15–64 let je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu
práce déle než 6 měsíců.
Předčasné odchody ze systému vzdělávání – běžné třídy (zdroj dat: MŠMT)
Osoba (žák) ukončuje povinnou školní docházku v systému základního vzdělávání v 7. nebo 8. ročníku, a to
v důsledku jednoho nebo dvou propadnutí. Indikátor se vztahuje pouze k běžným třídám, tzn., že nejsou
zahrnuty osoby (žáci) předčasně ukončující povinnou školní docházku ve speciálních třídách nebo na
víceletých gymnáziích.
Škála indexu nabývá hodnot od 0 do 30 bodů, přičemž hodnota 0 znamená absenci nebo minimální rozsah
sociálního vyloučení a hodnota 30 bodů nejvyšší míru zatížení sociálním vyloučením. Základní územní úrovní,
k níž se index sociálního vyloučení vztahuje, reprezentují obce.
Obrázek 21 ze stejnojmenného dokumentu Rozsah sociálního vyloučení v Pardubickém kraji z července 2020
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Obrázek 22 Index sociálního vyloučení v MAS v Pardubickém kraji

Zadlužena je většina dospělé romské populace v obci, často se jedná o výše uvedené dlužné spojené
s bydlením, poté poplatky za internet a telefony, zdravotní pojištění a nebankovní půjčky.“ V roce 2019
z důvodu stoupající zadluženosti zde zahajují činnost služby dluhové poradny a sociální realitní kanceláře
(Homelab).
Potřeba koordinovaného postupu a sdílení informací dlouhodobě vyplývá z řady aktivit v území, činnosti škol,
poznatků pracovníků v sociálních službách, kurátorů, z jednání s rodiči, z výstupů asistentek prevence zdraví
atd. Luže se významně podílí na spolupráci sociálních služeb na území MAS SKCH a iniciovala aktuální jednání
k vytvoření lokální koncepce pro řešení romské problematiky, díky tomu jsou k dispozici aktuální data a
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podrobná znalost stavu území. Sociálně patologické jevy na úrovni obcí řešeny nejsou, občas na omezenou
dobu někde působí romský koordinátor, ale na systematický přístup chybí prostředky.
Obrázek 23 Index sociálního vyloučení v roce 2016

Obrázek 24 Typologie obcí podle indexu

Výstupy související se situací v území
V území byly identifikovány výraznější sociálně slabé romské komunity, jednak popsané v Analýze sociálně
vyloučených lokalit v ČR, která byla realizována společností GAC spol. s r. o., jednak vznikající i mimo popsané
lokality (Luže, Podlažice, Žďárec u Skutče, Přibylov, Skutíčko, nově Hroubovice a sousední Čankovice apod.).
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Hlavním faktorem růstu sociálně vyloučených lokalit se jeví stěhování k příbuzným, prostá reprodukce
sociálně vyloučených obyvatel a drobné migrační tendence v rámci území Chrudimska (např. v souvislosti
s rozpuštěním romské komunity v nedalekém tzv. „chrudimském Bronxu“ apod.). I přes současnou minimální
nezaměstnanost je zde vyšší procento skutečně nezaměstnatelných osob (mentální postižení, osoby vracející
se z výkonu trestu, absolventi speciální školy). Nejvíce obyvatel v obcích má střední vzdělání s vyučením bez
maturity. Další složkou vzdělanostní struktury jsou obyvatelé se základním či neukončeným vzděláním.
Každodenní zkušenosti dokumentují lokální trend ohrožených skupin obyvatel migrovat do lokalit těsně
sousedních, často z větších měst (Luže, Skuteč, Chrast, Hrochův Týnec) do menších obcí či okrajových
místních částí v jejich blízkosti (Čankovice, Hroubovice, Lozice, Bělá, Přibylov, Skutíčko apod.) z důvodu
zadlužení a hledání bydlení.1 . Nesoulad potřeb trhu práce a nabídky pracovníků v kombinaci s obtížnou
dopravní dostupností výrazně narušuje kvalitu rodinného života, neboť dojíždění za prací neumožňuje
současně zajistit pro děti volnočasové aktivity mimo bydliště či komplikuje spolupráci se školou či
poradenským zařízením. Významným jevem je dopad na hrozby sociálního vyloučení na nejmladší generaci
obyvatel – nedostatečná předškolní příprava, problémy s osobní hygienou a hygienou bydlení – děti, které
bydlí v nevyhovujícím prostředí ve škole zapáchají, jsou opakovaně zavšivené, nemají srovnatelné podmínky
pro svoji domácí přípravu.
Ve Vstupní analýze v oblasti vzdělávání z roku 2020 najdeme mj. tyto požadavky:
„Další podpora pedagogů např. ze strany sociálního pracovníka/pedagoga ve škole – který by měl mimo jiné
na starost i komunikaci s rodinami, mohl docházet do rodin apod. Položit důraz na naplnění této pozice, je
důležité, aby daná osoba, byla respektována jak školou, tak i danou rodinou.
Propojit školy a NNO navzájem, překonat vzájemnou nedůvěru a koordinovat aktivity ku prospěchu žáků a
jejich rodin tak, aby všechny vzdělávací potřeby žáků byly saturovány.“
V území MPI je aktuálně identifikováno 15 lokalit se sociálním napětím, z toho v Luži výrazné 3, zvyšuje se
počet exekucí a počet osobních bankrotů, viz www.mapaexekuci.cz. Z mapek níže také vyplývá, že ani
situace v okolních obcích až na 2 výjimky není příznivá.

1

viz www.mapaexekuci.cz
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Obrázek 25 Mapa exekucí Luže x Skuteč

Obrázek 26 Mapa exekucí – vícečetné exekuce
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Tabulka 17 Potřeby lokality a jejich řešení

Potřeby

Řešení

vyhodnocení aktuálního stavu sdílení poznatků terénních služeb a poradenství
koordinace služeb
systém pravidelných schůzek-sdílení dat, případové konference
změna přístupu k bydlení
spolupráce se sociální RK + nová využití nemovitostí i v okolních obcích
vhodné byty + prostory pro komunitní aktivity (zahrada apod.)
spolupráce s podnikateli/vlastníky, objekty ke komunitním aktivitám a
seniorskému. bydlení
u odlehčovacích služeb a v pečovatelských domech-spolufinancování
krizového bytu místními aktéry
inkluzivní školka
spolupráce ZŠ +MŠ + Romodrom +MěÚ
posílení soc. práce na obcích úvazek soc. pracovníka 0,5 Luže + 0,5 Hr. Týnec-dotace
mobilní služby pro osoby Dostupné poradenství + diagnostika (mobilní multidisciplinární tým,
ohrožené soc. vyloučením
digitalizace), Nebuď sám – NESA-obce, dobrovolníci, dotace, podnikatelé
(nad rámec 108), spolupráce v komunitních centrech
mobilní tým-Duše a zdraví
posílení
koordinace
a motivační a osvětové programy, koordinace a sdílení mezi KC
systematické komunitní práce posílení romských koordinátorů, APSV, asistent prevence kriminality
romský školní asistent/koordinátor II
posílení soc. práce na obcích vzdělávání zastupitelů a veřejnosti, vzdělávání, osvěta, motivace

Návrhy řešení
Tabulka 18 Přehled dostupných řešení

aktivita

četnost

o
Spolupráce aktérů
(výstupy z monitoringu)

o

2x ročně o
Vlastní
zdroje

o

o
Mapování terénuaktuální situace –
o
Mapování
možnosti financování

o

2xročně

o
Zapojené
soc. služby, APSV
o
MAS,
spolupráce
s Pardubickým
krajem
o
ZŠ Luže

o

zpráva

o

zpráva

o
Soc. služby,
APSV,

o
Případová
konference

o

Přípravná třída

o
Případové
konference (spolupráce
soc. služby, škola, bydlení

financování

o
dle
možností

o

ZŠ/MŠ

o
Dle
potřeby

o
Terénní
soc. služby
o
vlastní

o

město

o
vlastní,
město

zajišťuje

MAS, Luže

výstup

o
Plán
aktivit – na rok
2022 + do 2027

o
Od
9/2021, 20 ž
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o
Posílení komunitní
práce-posílit místní
autority
o
Rodiče do škol
(rozvoj spolupráce a
vzdělávání, osvěta)

o
4(hl.
o
projekt,
ženy), romští dotace
koordinátoři
o
2xročně o
projekt,
dotace

o
MAS, město,
soc. služby

o
Personální
pozice

MAS projekt

o
Komunitní
aktivity

o

Dokument bude dle potřeb aktualizován.
Projednáno na setkání - spolupráce aktérů
V Luži 7.12.2021
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