Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV
(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).
Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území
Únor 2020

MAP II pro SO ORP Děčín
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611

V Ústí nad Labem, dne 27. 2. 2020

……………………………………………………………………………………………………………………
Hana Blažková
Hlavní manažerka a koordinátorka projektu

1
MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín

Identifikace rizik spočívá ve zjištění a strukturované evidenci významných potenciálních rizik. Seznam
potenciálních rizik je zpracován formou přehledné tabulky, která pak obsahuje seznam řízených,
nejvýznamnějších rizik.
Analýza rizik
Pravděpodobnost Dopad Hodnocení
Název rizika
Opatření
P
D
H=P*D
Finanční
Nedostatek financí na
běžný provoz a opravy
Nedostatek financí na
investice a vybavení
Nedostatek financí na
DVPP apod.
Nedostatek financí na
platy

2

3

4

3

3

3

3

5

Finanční prostředky,
fondy
Finanční prostředky,
12
fondy
Finanční prostředky,
9
fondy
Finanční prostředky,
15
fondy
6

Vlastník
rizika
zřizovatel
zřizovatel
zřizovatel
stát

Organizační riziko
Nepříznivý demografický
vývoj

4

2

Zhoršení dopravní
dostupnosti škol

2

5

Nezájem či neochota
zřizovatelů ke spolupráci

3

3

Kvalitní prorodinná
politika, iniciativa obce 8
Stát, obce
strategie nárůstu
populace v obci
Jednání s dopravcem,
10 příp. pomoc ze strany
Obce, kraj
samosprávy
Jednání se zástupci
9
zřizovatel
zřizovatelů

Právní riziko
Změna legislativy

3

4

12 Jednání ze spodu nahoru

Obce, kraj,
stát

Technické riziko
Zhoršený stav budov
škol a školských zařízení
Zhoršený stav vybavení

3

4

12 Vhodné investice

zřizovatel

3

4

12 Vhodné investice

zřizovatel

Věcné riziko
Špatné řízení školy či
školského zařízení

1

5

5

Nízká kvalita výuky

1

5

5

Spory s rodiči ve
vzdělávacím procesu

3

4

12

Personální rizika

3

3

9

Špatná komunikace
mezi školami

2

4

8

Vedení školy
Další vzdělávání, výměna
a školského
zkušeností
zařízení
Vedení školy
Další vzdělávání, výměna
a školského
zkušeností
zařízení
Konkrétní
Zlepšit informovanost,
škola a
možnost zapojení do
školské
aktivit vzdělávání
zařízení
Konkrétní
Kvalitní řízení
škola a
školy/školského zařízení,
školské
motivace pedagogů
zařízení
Rozvoj spolupráce a
Vedení školy
podpora aktivit (sdílení a školského
dobré praxe)
zařízení
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