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Zápis z 10. kulatého stolu  

pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov 
 

Den konání: 23. 9. 2020 v 13:00 hodin 

Místo konání: Městský úřad Ostrov, zastupitelský sál 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

• Úvod  

• Informace poskytovatelů sociálních služeb  

• Informace OSPOD a koordinátora komunitního plánování 

• Aktuální témata v oblasti spolupráce OSPOD a ZŠ ORP Ostrov 

• Výměna „dobré praxe“ 

• Dotazy, různé 

• Nastavení dalších témat k jednání a určení dalšího termínu setkání 

• Závěr 

 

Na úvod 10. kulatého stolu byli přítomní Ing. Šplíchalovou přivítáni a seznámeni s programem. 

Následně byli zástupci z řad poskytovatelů sociálních služeb a ostatních účastníků kulatého 

stolu vyzváni, aby informovali o nabízených službách a novinkách. 

 

Sociální služby a organizace, základní školy a instituce 

• Úřad práce - pobočka Ostrov 

- do projektu Obědy do škol se přihlásily následující školy – Mateřská škola Ostrov, Palackého 

1045; Základní a mateřská škola Ostrov, Myslbekova; Základní škola Ostrov, Krušnohorská 

304 

- ke dni 23. září vydána potvrzení 15 dětem  

- podání žádosti o zařazení do projektu prodlouženo do konce kvůli období epidemie 

koronaviru, potvrzení dostávají rodiče ihned – obědy vydávány od listopadu 2020 
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- hlášení žádostí na Krajský úřad - kompetentní osoba pan Žemlička proběhne až 5. 10. 2020 

- letáky k projektu Obědy do ZŠ a MŠ přílohou zápisu 

- ÚP dále nabízí základním školám v rámci poradenství hodinovou prezentaci na školách 

„Volba povolání, výběr škol a studijních oborů“ – navazuje na Atlas škol 

- v případě potřeby kontaktovat poradkyni pro karlovarské a ostrovské školy - Romana 

Nečasová – oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, ÚP Krajská pobočka Karlovy Vary; 

950 125 436, či poradkyni ÚP Kontaktního pracoviště Ostrov – Šárka Kubešová 

• KSK Centrum o. p. s. 

- služba SASRD v současné době bez vedoucí, v případě potřeby služeb SASRD kontaktovat 

ředitele KSK centrum, pana Milana Kováče  

- služby poskytovány bez omezení, jednání s klienty probíhají venku, či přes PC 

- v jednání je omezení služeb SAS, které by po dobu opatření probíhaly pouze venku, či přes PC 

- služby dluhového poradenství budou i nadále poskytovány bez omezení  

• Základní umělecká škola Ostrov 

- nutnost dodržování opatření vlády ČR v souvislosti s COVID-19 

- vstup do budovy školy povolen pouze pro žáky, výjimkou byly informativní schůzky               

pro rodiče, které proběhly v září 

- základní umělecká škola vede i kroužky pro seniory, pod vedením pana Lercha vznikly 

obrazy, které byly vystaveny na Městském úřadě v Ostrově a v Domě kultury Ostrov v termínu 

21. 9. 2020 až 25. 9. 2020 

• Náhradním rodinám, o. p. s. 

- služby poskytovány bez omezení, zvýšená potřebnost služeb během letních prázdnin oproti rokům 

předchozích  

- projekt Pomoci rodinám v době rozvodové a porozvodové probíhá do konce roku 2020, v rámci 

projektu poskytovány služby mediace a asistované kontakty – z 90 % procent hrazeny z projektu, 

spoluúčast rodin 10 % (50 Kč) 

- v jednání je navazující projekt; rozhodnutí, zda o dotaci na projekt žádat, či nikoli, musí být učiněno 

do konce září; organizace bude žádat OSVZ o vyjádření potřebnosti  
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- dne 4. 11. 2020 proběhne v Krajské knihovně Karlovy Vary přednáška Nejen o rodičovství  

pro odborníky a širokou veřejnost, vzdělávacím programem bude provázet MUDr. Brzobohatý, hostem 

bude MUDr. Kateřina Cajthamlová 

- v dopoledních hodinách – od 9:00 do 16:00 hodin proběhne akreditované vzdělávání o Cochemském 

přístupu pro odbornou veřejnost, v odpoledních hodinách – od 16:30 do 18:30 hodin proběhnou 

přednášky pro širokou veřejnost,  

- leták na akci přílohou zápisu 

• Valika 

- služby poskytovány bez omezení, omezení služeb pouze v případě nařízení vlády 

- jednání s klienty probíhají převážně ve venkovních prostorách 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub Ostrov 

- od 1. 9. 2020 nová vedoucí zařízení paní Kučerová, praxe s klienty s problémovým chováním 

- obměna pracovního týmu v zařízení, nově pracovník romské národnosti – přijat na dohodu  

o provedení práce 

- cílem zařízení je posílení terénní služby a zaměření se na primární prevenci 

- možnost obnovení spolupráce a přednášek sociálních kurátorů pro děti a mládež a Městské 

policie Ostrov – spolupráce za minulého vedení nebyla zcela ideální 

- v rámci krizové intervence řešena událost ve skate parku 

- OSVZ naplánuje návštěvu zařízení spolu s preventistkou MP Ostrov, paní Pöhlmannovou – 

cílem bude dohoda na společné strategii a obnovení spolupráce 

• MDDM ostrov 

- v době letních prázdnin proběhlo šest turnusů Dětského tábora v Manětíně, kterých se 

zúčastnily i vybrané děti se sociálně znevýhodněných rodin a 13 turnusů příměstských táborů 

- i v příštím roce poskytne MDDM Ostrov 2 volná místa na každém turnusu Dětského tábora 

v Manětíně pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin – zápis bude probíhat od února 2021 – 

nutná spolupráce OSVZ a MDDM 
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- omezení zájmové činnosti pouze v případě nařízení vlády, do konce září se omezení týkají 

pouze zájmových akcí a přespávání dětí v rámci zájmových kroužků 

• Dětské centrum Žabička 

- v době letních prázdnin pořádány příměstské tábory pro děti ve věku 3 - 6 let 

- v příštím roce v období letních prázdnin plánovány příměstské tábory pro děti z uzavřených 

mateřských školek, jednalo by se o týdenní, či dvoutýdenní turnusy, termíny stanoveny  

ve spolupráci DC Žabička s mateřskými školkami a rodiči 

- o podzimních prázdninách proběhne Drakiáda, v rámci Drakiády bude odehráno divadlo              

pro děti 

- DC Žabička dále zajišťuje dárečky pro slavnostní akci Vítání občánků a osobní účast paní 

Zavadilové 

- v současné době hledá DC Žabička nové prostory pro otevření dětské skupiny, otevření je 

plánováno v období leden – březen 2021, kapacita dětské skupiny je 25 dětí, služba bude 

nabízena od 6:00 do 18:00 hodin 

• Středisko výchovné péče 

- v době nouzového stavu byla poskytována pouze ambulantní péče, formou on-line  

- v současné době probíhá diagnosticko – terapeutický pobyt přesunutý z jara 2020 

- další diagnosticko - terapeutický pobyt plánován na listopad – prosinec 

- v rámci diagnosticko – terapeutických pobytů je nutná spolupráce s rodiči, kdy každou středu 

probíhají schůzky s rodiči 

- v době letních prázdnin proběhly sportovní kempy pro děti, které již prošly internátní péčí, 

kapacita 8 dětí  

• ZŠ Ostrov, p.o., Krušnohorská 304 

- opravy školy by měly probíhat do konce listopadu 2021, provoz školy není nijak omezen 

- prohlídka ZŠ praktická a návštěvy výuky pro ostatní ZŠ možná na jaře 2021 – OSVZ poptá 

zájem škol, od kterého se bude vše vyvíjet 
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- v prostorách ZŠ praktická zřízen Euroinstitut – vzdělávání určeno pro vzdělávání žáků 

s kombinovaným postižením, ředitelem Euroinstitutu je pan Müller  

- Euroistitut působí na pěti partnerských speciálních školách v ČR, každá škola má akreditaci 

pouze na některé z nabízených oborů, v Ostrově se jedná o učební obor provozní služby, 

v případě nalezení dalších vhodných prostor možnost rozšíření o další učební obor 

- ÚP je v kontaktu se vzdělávacím střediskem, v případě potřeby v rámci poradenství 

poradkyně kontaktuje zástupce institutu a předá informaci uchazeči 

• ZŠ Horní Blatná – paní Havlíková zastupující „kopečkové školy“  

- beze změn 

• ZŠ Májová 

- školní preventista Mgr. Hanakovič 

- vyhlášeno výběrové řízení na učitele biologie a tělocviku pro 2. stupeň – nabídnuta možnost 

zveřejnit inzerát na facebooku a webových stránkách města 

• Mateřské školy - paní Nečová 

- beze změn 

• Městská policie Ostrov 

- preventivní práce prováděna primárně paní Julií Pöhlmannovou, která spolupracuje zejména 

se ZŠ, možnost spolupráce i s MŠ – přednášky, besedy, práce s příručkami pro děti 

• MAS Krušné hory 

- zážitková divadla pro ZŠ Pernink a ZŠ Jáchymov proběhnou v náhradním termínu – jeden 

termín stanoven na listopad 2020, zbylá představení budou odehrána na jaře 2021 

- v době letních prázdnin byly pořádány příměstské tábory za podpory partnerů NEMOS PLUS, 

s. r. o. a Náhradním rodinám, o. p. s.; celkem proběhlo devět turnusů v Ostrově a jeden turnus 

v Perninku 

- příměstské tábory během jarních a letních prázdnin plánovány i na rok 2021  

 

 



6 
 

Komunitní plánování sociálních služeb 

- usnesením zastupitelstva města č. 157/20 ze dne 16.9. 2020 byl schválen nový způsob 

financování sociálních služeb, a to formou veřejných zakázek na vybrané sociální služby, které 

město poptává 

- v případě dotazů či požadavků v rámci komunitního plánování sociálních služeb možnost 

obrátit se na referenta komunitního plánování, paní Jitku Capkovou 

Novinky na OSVZ 

• personální změny na OSPOD 

- odchod sociální kurátorky pro děti a mládež Evy Homolkové do důchodu, agenda částečně 

předána sociální pracovnici Markétě Schmiedové, kolega Jan Hájek od 1. 10. 2020 celým 

úvazkem kurátor pro mládež 

• výchovné aktivy na základních školách 

- možnost účasti sociálních pracovníků OSPOD na výchovných aktivech, či jednáních 

s nezletilými dětmi, případně s rodiči 

• městské byty 

- možnost přidělení městských bytů pro zaměstnance města (lékaři, zdravotníci, policisté, 

pedagogové, atd.) 

- městské byty se nachází na adrese Odborů 612 

- v současné době nabídka nájmu volných městských bytů o velikosti 1+kk, smlouva je 

zpravidla sjednána na 1 rok s možností prodloužení 

- v případě potřeby kontaktovat Ing. Kateřinu Šplíchalovou, vedoucí OSVZ, e-mail: 

ksplichalova@ostrov.cz; či Anežku Štrichelovou, referentka bytové agendy, e-mail: 

astrichelova@ostrov.cz 

• krizový byt 

- v současné době obsazen 

 

 

mailto:ksplichalova@ostrov.cz
mailto:astrichelova@ostrov.cz
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• přednášky na základních školách 

- možnost přednášek sociálních kurátorů na základních školách (v případě potřeby kontaktovat 

OSPOD – Ing. Kateřina Šplíchalová, vedoucí OSVZ; e-mail: ksplichalova@ostrov.cz) 

 

Aktuální problematika, dotazy 

• problematika sociálně patologických jevů 

➢  snížení věkové hranice dětí s problémovým chováním 

- přibývá dětí s rizikovým chováním a dochází ke snížení věkové hranice 

- nezletilé děti jsou drzé a sprosté, nerespektují autoritu dospělých, užívají alkohol a kouří 

cigarety 

- nově se problém vyskytl v okolí Městského domu dětí a mládeže Ostrov, v Zámeckém parku 

Ostrov a v okolí dětského hřiště pod Tescem 

- jedním z pilířů řešení je nutná spolupráce a komunikace mezi subjekty – škola, nezletilé 

dítě/děti a jejich rodiny, OSPOD – sociální kurately pro děti a mládež, PČR 

- v návaznosti na přibývání dětí s rizikovým chováním nastává další problém – přeplněné 

kapacity středisek výchovné péče, diagnostických ústavů a dalších ústavních zařízeních 

 

➢  Fórum pro prožitkové vzdělávání 

- v termínech 13. 11. 2020 a 24. 11. 2020 proběhnou čtyři edukativní představení pro vybrané 

základní školy v Ostrově, představení proběhnou vždy od 9:00 hodin a od 11:00 hodin 

- základní školy si vybraly následující témata z aktualizované nabídky témat – Lavina, Tak to 

prostě je, Nekecej a Hraj! a poslední téma si škola vybere do 14. 10. 2020 

- představení se odehrají jako v minulém roce v Městském domě dětí a mládeže, Školní 231, 

Ostrov 

- přílohou zápisu je přehled škol a jejich zájem o konkrétní představení 

- Fórum pro prožitkové vzdělávání nabízí ještě jeden volný termín – 16. 11. 2020, který byl 

nabídnut paní Aiznerové z MAS Krušné hory pro děti ZŠ v obcích spadajících do správního 

obvodu ORP Ostrov, paní Aiznerové byl předán kontakt na produkční Fóra pro prožitkové 

vzdělávání, paní Veroniku Sochovou 
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• Denní stacionář x sociálně terapeutické dílny 

- provozovatelem bude Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Jedná se o registrované sociální 

služby. Obě služby se budou nacházet na adrese Masarykova 1299, Ostrov (budova Komerční 

banky), jedná se o plochu 750 m2. V 6/2020 byla vytvořena projektová dokumentace, od 

podzimu 2020  probíhá rekonstrukce. V září 2020 byly podány žádosti o zařazení úvazků do 

sítě sociálních služeb. Proběhlo setkání s rodiči dětí, které by mohly nové služby využívat. 

Služby budou určeny osobám s mentálním a kombinovaným postižením a osobám se 

zdravotním postižením s poruchou autistického spektra. Kapacita denního stacionáře 10 – 15 

klientů, 5 úvazků, věková kategorie klientů 1-64 let. Kapacita sociálně terapeutických dílen 20 

– 25 klientů, 4 úvazky, rozvoj sebeobsluhy, věková kategorie klientů 16-64 let. Zahájení 

provozu je plánováno cca v polovině roku 2021. 

• Denní centrum Žirafa 

- DC Žirafa stále poskytuje sociální služby v Novém Sedle a Kraslicích, rozšíření 

poskytovaných sociálních služeb v oblasti Karlových Varů přesunuto na neurčito – získané 

prostory v bývalé ZŠ Bohatice v havarijním stavu – nutné zajištění dalších finančních 

prostředků na rekonstrukci 

• web Hurá do lavic 

- minimální návštěvnost webu 

- situace bude na konvi října 2020 projednána s řediteli škol – cílem jednání bude udržitelnost 

webu a žádost o spolufinancování 

• víceboj v Hroznětíně 

- nový termín odložen na neurčito 

10. kulatý stůl 

Jednání již 11. kulatého stolu pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov proběhne v 13. 1. 

2021 v 13:00 hodin na Městském úřadě Ostrov, v zastupitelském sále. Oficiální pozvánka 

bude zaslána písemně. 

Přílohy:  

• letáky k projektu Obědy do ZŠ a MŠ 

• přehled škol a jejich zájem o zážitková divadla 
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• leták Náhradním rodinám, o. p. s. - akce 


