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Zápis z 8. kulatého stolu  

pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov 
 

Den konání: 15. 1. 2020 v 14:00 hodin 

 

Místo konání: Městský úřad Ostrov, zastupitelský sál 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Témata 

• Sociální služby a organizace 

• Komunitní plánování sociálních služeb 

• Novinky na OSVZ 

• Aktuální problematika, dotazy 

 

 

Na úvod 8. kulatého stolu byli přítomní Ing. Šplíchalovou přivítáni.  

 

Následně byli zástupci z řad sociálních služeb a organizací vyzváni, aby informovali o 

nabízených službách a novinkách. 

Sociální služby a organizace, základní školy a instituce 

 

• TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s. 

- aktuálně beze změn 

- sociální služba poskytuje podporu a pomoc zrakově postiženým občanům dosáhnout 

maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života 

- sociální služba je poskytována občanům od 16 let 

 



 

2 
 

• Úřad práce 

- možnost objednání se na ÚP on-line 

- poradenství a individuální schůzky pro rodiče a nezletilé, a to i bez nutnosti evidence na ÚP 

– poradenství poskytuje paní Kubešová 

- aktuální změny v zákoně – navýšení rodičovského příspěvku 

https://www.mpsv.cz/rodicovsky-prispevek 

            - maximální délka pobytu dítěte do 2 let věku v MŠ navýšena  

na 92 hodin měsíčně 

 

• Valika 

- aktuálně beze změn 

- v rámci svých služeb nabízí služby odborné – facilitace PK – Mgr. Petr Zmuda – služba 

četně využívána ze strany OSPOD Ostrov, mediace a asistované kontakty – 500 Kč/hod.  

 

• Dětské centrum Žabička 

- snaha o otevření nové dětské skupiny pro děti od 1 roku do 6 let, s kapacitou 12 dětí, termín 

do konce roku 2020 

- Dětské centrum Žabička poskytuje dary na Vítání občánků města Ostrova 

 

• Člověk v tísni 

- SAS beze změn 

- projekt Krotitelé dluhů, koordinátorkou projektu aktivizační pracovnice Gabriela Štěrbová – 

o bližších informacích projektu budeme informováni 

 

https://www.mpsv.cz/rodicovsky-prispevek
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• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub Ostrov 

- aktuální problematika - vzrůstající agrese klientů vůči sobě a vůči pracovníkům – 

nedodržování pravidel a řádu klubu 

      - užívání alkoholu a cigaret – snížení věkové hranice 

= hledání příčin a vzniku problematiky, pořádání interaktivních besed 

- v rámci svých služeb NZDM pomáhá klientům s přípravou na přijímací zkoušky na SŠ 

- klienti se mohou dále zapojit do projektu ‚Získej praxi‘ pod vedením paní Sochové 

 

• Světlo Kadaň, z.s. 

- v rámci programů aktuálně beze změn 

- v rámci primární prevence nasmlouvané besedy pod vedením paní Hniličkové 

 

• Náhradním rodinám, o. p. s. 

- aktuálně beze změn 

- volné kapacity v rámci nabízených služeb organizace – doprovázení pěstounských rodin 

- další nabízené služby – mediace, rodinné terapie, asistované kontakty – za poplatek 

- pořádání příměstského tábora v Perninku – v spolupráci s MAS Krušné hory  

- akce Den rodin - 6. ročník – 16. 5. 2020 od 10:00 hodin do 17:00 hodin, areál Rolava, 

možnost prezentace sociálních služeb 

- Týden pěstounství – 14. 9. 2020 – 18. 9. 2020, v rámci akce budou konány pořádány 

workshopy na ZŠ a SŠ   

 

• Středisko výchovné péče 

- navýšení úvazků etopedů na 1,2 
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- v rámci svých služeb SVP zajišťuje ambulantní péči a diagnosticko – terapeutické pobyty  

- diagnosticko – terapeutické pobyty – dvouměsíční 

- cena je 100 Kč na den plus 120 Kč pobytová taxa  

za měsíc  

- možnost využití startovací zálohy pro rodiče v rámci 

příspěvků města Ostrov 

- víkendové pobyty – od pátka 17:00 hodin do nedělen 14:00 hodin 

                      - cena 300 Kč 

           - pátek a neděle – stacionární aktivity, sobota – celodenní výlet 

           - 6-7 turnusů v roce 2020 

 

• KSK centrum 

- organizace je stále oslabena na pozicích SAS 

- v rámci svých služeb stále poskytují dluhové poradenství 

- dluhová poradna na Městském úřadě v Ostrově probíhá každé úterý od 13:00 do 15:00 hodin, nově 

možnost využití služeb právníka – pan Rybář, 1x 14 dní 

 

• MDDM 

- beze změn  

- dostupnost pro všechny – bez rozdílu menšin 

- MDDM poskytne 2 volná místa na každém turnusu Dětského tábora v Manětíně pro děti ze 

sociálně znevýhodněných rodin, vybrané děti nahlásí ZŠ do konce března zástupkyni vedoucí 

OSVZ Ing. Aleně Čermákové – tel.: 354 224 826, e-mail: acermakova@ostrov.cz 

 

 

mailto:acermakova@ostrov.cz
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• Nádech, pomoc a podpora rodičů samoživitelů z. s. 

 

- nově vzniklá nezisková organizace na pomoc a podporu rodičů samoživitelů 

- nezisková organizace zřizuje sklad materiální pomoci, kde si rodiče samoživitelé mohou 

vybrat, co potřebují – drogistické zboží, potraviny, vybavení do bytu, a to bez nutnosti 

předložení potvrzení o hmotné nouzi 

 

 

Komunitní plánování sociálních služeb 

• Den pro sociální služby 

Seznámení s návrhem podoby prezentace sociálních služeb v roce 2020, který vzešel na 

jednání řídící skupiny dne 25.11.2019, zápis z jednání řídící skupiny https://ostrov.cz/zapisy-

ze-setkani-ridici-skupiny/ds-1543/archiv=0&p1=11908  

 

• Denní stacionář a sociálně terapeutické dílny 

Podána informace o nabídce pronájmu prostor Dennímu centru Mateřídouška o.p.s. vhodných 

k poskytování registrovaných sociálních služeb denního stacionáře a sociálně terapeutických 

dílen na území Ostrova. Představa kapacity služeb: Denní stacionář 10 míst, Sociálně 

terapeutické dílny 20 – 25 míst. 

 

Novinky na OSVZ 

• personální změny na OSPOD 

- nová terénní sociální pracovnice - Monika Mašlová, DiS., rozdělení terénu přílohou zápisu  

- nový veřejný opatrovník - Eva Němejcová, Dis. 

 

https://ostrov.cz/zapisy-ze-setkani-ridici-skupiny/ds-1543/archiv=0&p1=11908
https://ostrov.cz/zapisy-ze-setkani-ridici-skupiny/ds-1543/archiv=0&p1=11908
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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) 

 

• exkurze na Městském úřadě Ostrov 

- možnost exkurze pro žáky ZŠ a pro klienty NZDM na Městském úřadě Ostrov 

- žáci ZŠ a klienti by byli seznámeni s organizační strukturou Měú a s jednotlivými odbory a 

jejich náplní práce 

- v případě potřeby kontaktujte Ing. Kateřinu Šplíchalovou, vedoucí OSVZ,  

e-mail: ksplichalova@ostrov.cz 

 

 

Aktuální problematika, dotazy 

• problematika sociálně patologických jevů 

➢  šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana  

- prudký nárůst šikany na základních školách v letošním školním roce 

- šikana se projevuje již na prvním stupni (slovní útoky, kyberšikana, fyzická 

napádání) 

- tento jev se aktuálně nejvíce projevuje na ZŠ Hroznětín a ZŠ Ostrov 

Masarykova 

- agresory jsou zejména děti ze slabších sociálních vrstev 

➢ nutná prevence ve školních zařízeních – spolupráce PČR, ZŠ a OSPOD (sociální 

kurátor) 

➢ uspořádání přednášek pro vedení školy a pro rodiče ze strany PČR 

➢ využití programu primární prevence zaměřené na prevenci rizikových jevů – Světlo 

Kadaň z.s. 
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➢ besedy na ZŠ v rámci prevence Městské policie Ostrov – preventistka paní 

Pöhlmannová; dále deset přednášek v období říjen – listopad za účasti Romana 

Kohouta 

➢ web Nenech to být   – možnost škol zapojit se do projektu bojujícím proti šikaně, 

sexuálnímu obtěžování, vylučování z kolektivu a dalším sociálním problémům na 

školách 

                       - na rizikové chování mohou žáci i rodiče upozornit anonymně 

prostřednictvím webu, či mobilní aplikace; informace poté budou bezpečně předány 

škole k projednávání 

                       - https://www.nntb.cz/ 

 

• web Hurá do lavic 

- informace na webu v rámci OSPOD jsou aktuální 

- informace z školství poskytuje pracovnice finančního odboru – Gabriela Amstibovská 

 

• tranzitní program neziskové organizace Rytmus 

 = program na podporu dětí se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním při přechodu 

ze školy na pracovní trh  

- ve spolupráci se ZŠ praktická v Ostrově jsou schopni zajistit pouze školení, finančně 

náročné 

- paní Capková z OSVZ se pokusí zjistit informace k jiným tranzitním programům 

 

• MAS Krušné hory 

- možnost zvýhodněného nájmu Kulturního domu v Ostrově pro ZŠ v ORP 

- ze strany ZŠ ORP poptávka po financování dopravy na akce v DK, či zakoupení mikrobusu 

– špatná dopravní dostupnost 

- jednání s místostarostou města Ostrov o možnosti zvýhodněného pronájmu pro MAS Krušné 

hory v rámci projektu MAP II. 

https://www.nntb.cz/
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• Fórum pro prožitkové vzdělávání 

- velký zájem ze strany základních škol – zkušený a vzdělaný herecký tým, představení hraná 

formou prožitkových vzdělávacích metod 

- nová témata nabízených představení 

- v rámci dotace MAS Krušné hory – představení pro ZŠ Pernink a ZŠ Jáchymov – 15. 4. 

2020 

 

• víceboj v Hroznětíně 

- víceboj na ZŠ Hroznětín zrušen v loňském roce pro nepřízeň počasí 

- nový termín a průběh akce v jednání 

 

 

9. kulatý stůl 

Jednání 9. kulatého stolu pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov proběhne v 25. 3. 2020  

v 14:00 hodin na Městském úřadě Ostrov, v zastupitelském sále. Oficiální pozvánka bude 

zaslána písemně. 

 

 

 

 


