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Zápis z 9. kulatého stolu  

pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov 
 

Den konání: 19. 5. 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 9. kulatého stolu byli přítomní Ing. Šplíchalovou přivítáni a seznámeni s programem. 

 

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 

 

• KSK centrum 

- nová vedoucí SASRD a terénních programů – Knarik Manukyan, DiS. 

- v současné době již služby poskytovány bez omezení  
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• Náhradním rodinám, o. p. s. 

- v době nouzového stavu poskytována krizová intervence telefonicky, vzdělávání pěstounů 

probíhalo na dálku 

- v současné době již služby poskytovány bez omezení  

- schválena dotace na projekt „Cochemská praxe“, projekt probíhá do konce roku 2020, v rámci projektu 

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

rodin 10 % 

- v rámci projektu „Cochemská praxe“ pořádání akreditovaných kurzů na podzim 

- akce Den rodin - 6. ročník – termín z důvodu nouzového stavu v ČR přesunut na 15. 5. 2021 

 

• Valika 

- v době nouzového stavu poskytována krizová intervence telefonicky – iniciativa  

a samostatnost rodin 

- v současné době již služby poskytovány bez omezení 

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

a asistované kontakty – 500 Kč/hod  

- grant na projekt „Prevence rozvodu a minimalizace dopadů rozvodu na dítě v průběhu rozvodu 

a bezprostředně po rozvodu“ nevyšel 

 

• MDDM 

- kroužky obnoveny za zpřísněných podmínek od 11. 5. 2020  

- s ohledem na současný stav v ČR Dětské tábory v Manětíne proběhnou za určitých podmínek 

a zvýšených hygienických opatření 

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

ze sociálně znevýhodněných rodin – doposud se jedná o šest vybraných dětí ze sociálně 

znevýhodněných rodiny 



3 
 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub Ostrov 

- nová provozní doba – viz. Příloha č. leták NZDM 

- pořádání letních příměstských táborů pro děti navštěvující NZDM 

 

 

• Světlo Kadaň, z.s. 

- nová vedoucí pro Karlovarský kraj Mgr. Jana Tussetschlägerová a nová pracovnice Bc. Eliška 

Kučerová  

- nabízené služby v rámci prevence – viz příloha Leták Světlo Kadaň, z.s. – poskytované služby 

- během nouzového stavu poskytování Linky pro pedagogy – každý den od 7:00 do 15:00 hodin, 

viz příloha Leták Světlo Kadaň, z.s. – Linka pro pedagogy, dále chatu na sociální síti facebook 

pro děti a mládež 

- práce na projektu – preventivní aktivity zdarma 

- vytvoření pracovních listů – psychosociální aktivity dětí, možnost vytvoření pracovních listů 

na různá témata  

- nový blok – Zase spolu – preventivní blok zaměřený speciálně na urychlení adaptace účastníků 

na školní prostředí, znovuobjevení pozitivního sociálního klimatu třídy po dlouhém odloučení, 

v nabídce služeb od září 2020 – příloha Leták Světlo Kadaň, z.s. – Zase spolu 

 

• TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s. 

- od 25. 5. 2020 dojde k obnovení poskytování služeb 

- sociální služba je poskytována zrakově postiženým občanům od 16 let 

- pořádání zážitkových seminářů pro klienty 

- možné rozšíření služeb pro občany ve věku 7-15 let, zejména oblast Chebsko a Sokolovsko 

- v prostorách Městského úřadu Ostrov instalovány majáčky a vodící pásky pro zrakově 

postižené občany 
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• Dětské centrum Žabička 

- kroužky obnoveny od 11. května 

- pořádání příměstských táborů v době letních prázdnin  

 

• Středisko výchovné péče 

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

- termín diagnosticko – terapeutického pobytu přesunut z března na květen 

- další diagnosticko - terapeutický pobyt plánován na září – říjen 

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

kapacita 8 dětí  

 

• Člověk v tísni 

- SAS beze změn 

- působnost Člověka v tísni – Ostrov a přilehlé obce – Hroznětín, Merklín, Jáchymov, Velichov 

 

• Nádech, pomoc a podpora rodičů samoživitelů z. s. 

- 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, navázání spolupráce s Potravinovou bankou v Karlových 

Varech 

- pořádání letních pobytových táborů na Mariánské u Jáchymova a v Chebu pro děti 

samoživitelů od 6 do 15 let, bližší informace na stránkách organizace – www.nadech.eu 

- organizace spolupracuje s dobrovolnickým centrem Instand 

- v Chebu vzniká pobočka organizace Maminky maminkám – bližší informace na stránkách 

organizace 

 

 

file:///C:/Users/splichalova/Documents/GroupWise/www.nadech.eu


5 
 

• Mateřské školy – paní Nečová 

- beze změn 

 

• Městská policie Ostrov 

- preventivní práce prováděna primárně paní Julií Pöhlmannovou, která spolupracuje s MŠ  

a ZŠ – přednášky, besedy, práce s příručkami pro děti 

 

• MAS Krušné hory 

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

na podzim roku 2020 

 

Komunitní plánování sociálních služeb 

- bez aktuálních informací 

- možnost obrátit na referenta komunitního plánování, paní Jitku Capkovou, DiS. 

 

Novinky na OSVZ 

• personální změny na OSPOD 

- nový veřejný opatrovník – Blanka Domecká 

 

• 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) 
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• 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 Ostrov a s jednotlivými 

odbory a jejich náplní práce 

- v případě potřeby kontaktujte Ing. Janu Punčochářovou, tajemnici MěÚ Ostrov  

e-mail: jpuncocharova@ostrov.cz 

tel: 354 224 885 

 

Aktuální problematika, dotazy 

• problematika sociálně patologických jevů 

➢  záškoláctví 

- dne 10. 3. 2020 se na Krajském úřadě Karlovarského kraje konala pracovní porada pracovníků 

a pracovnic obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje, kteří vykonávají 

sociálně-právní ochranu dětí, pracovníků a pracovnic obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností Karlovarského kraje, kteří projednávají přestupky na úseku školství, ředitelů 

základních škol Karlovarského kraje, zástupkyní Úřadu práce České republiky a zástupkyně 

České školní inspekce 

- obsahem pracovní porady bylo řešení problematiky záškoláctví a představení nového 

metodického materiálu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje řešícího absence žáků a postup školy při řešení záškoláctví dětí 

- přítomní seznámeni s metodickým materiálem, který bude přiložen k zápisu – příloha 

Metodika záškoláctví 

 

• Denní stacionář x sociálně terapeutické dílny 

- sociálně terapeutické dílny vzniknou v areálu Komerční banky v Ostrově 

- aktuální informace o vývoji situace nejsou známy – bude kontaktován pan Bráborec 

 

mailto:jpuncocharova@ostrov.cz
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• web Hurá do lavic 

- minimální návštěvnost webu 

- bez udržitelnosti projektu 

- jednání: p. Amstibovská z OFŠ MěÚ Ostrov s p. Urbánkovou z MAS Krušné hory o možném 

zrušení webu 

 

• víceboj v Hroznětíně 

- víceboj na ZŠ Hroznětín na jaře zrušen z důvodu nouzového stavu 

- nový termín a průběh akce v jednání – zřejmě na podzim roku 2020 

 

10. kulatý stůl 

Jednání 10. kulatého stolu pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov proběhne v 23. 9. 2020  

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

zaslána písemně. 

 

 

 

 


