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Zápis z 11. kulatého stolu 

pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov 
 

Den konání: 13. 1. 2021 v 14:00 hodin 

 

Místo konání: Městský úřad Ostrov, zastupitelský sál 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

• Úvod  

• Informace OSPOD a koordinátora komunitního plánování 

• Informace poskytovatelů sociálních služeb  

• 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 11. kulatého stolu byli přítomní Ing. Šplíchalovou přivítáni a seznámeni s programem. 

Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášeným usnesení vlády proběhl 11. kulatý stůl on-line 

formou, v platformě Microsoft Teams.  
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Novinky na OSVZ 

• personální změny na OSPOD 

- nová sociální pracovnice Mgr. Helena Ehm - sociálně právní ochrana dětí a kurátorka pro děti 

a mládež, telefonní kontakt 354 224 851, e-mail hehm@ostrov.cz 

 

• covidový byt 

- nově zřízen covidový byt pro lidi bez přístřeší, či vykázané, kteří musí být v karanténě, či 

izolaci 

- byt se nachází na Jáchymovské 1377, byt základně vybaven 

- další covidové byty se nachází v Karlových Varech a v Mariánských Lázních 

 

• krizový byt 

- v současné době krizový byt volný, bez žadatelů o krizový byt 

- v případě potřeby kontaktovat OSPOD Ing. Bc. Alena Čermáková, telefonní kontakt 

354 224 826, e-mail acermakova@ostrov.cz 

 

 

• opatření obecné povahy 

- rozšíření bezdoplatkových zón – lokality Jáchymovská ulice a Staré náměstí 

- v současné době probíhá připomínkové řízení, účinnost od února 2021 

 

• výchovné aktivy na základních školách 

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

s nezletilými dětmi, případně s rodiči 

 

• 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) 

 

 

mailto:hehm@ostrov.cz
file:///C:/Users/schmiedova/Desktop/Kulaté%20stoly/acermakova@ostrov.cz


3 
 

Komunitní plánování sociálních služeb 

- schválena nová forma financování sociálních služeb – prostřednictvím veřejných zakázek 

- tzv. individuální dotace z rozpočtu obce zachovány – informace na webu města Ostrov 

https://ostrov.cz/informace-o-poskytovani-individualni-dotace-z-rozpoctu-mesta-ostrov-

z-oblasti-zdravotnictvi-prevence-socialne-patologickych-jevu-a-ze-socialni-a-

humanitarni-oblasti-pro-rok-2021/d-19682/p1=11813 

- Katalog poskytovatelů sociálních a navazujících služeb bude v roce 2021 zřejmě aktualizován 

a proběhne dotisk 

 

 

Sociální služby a organizace, základní školy a instituce 

 

• Úřad práce - pobočka Ostrov 

- přihlašování do projektu Obědy do škol probíhá do konce ledna 2021 

- ÚP financuje vzdělávání žáků s kombinovaným postižením, kteří navštěvují Euroinstitut – 

zřízen v prostorách ZŠ Krušnohorská, často však chybí potvrzení od lékaře, které je k uznání 

finančních prostředků nezbytné, z pohledu ÚP je třeba zlepšit komunikaci mezi Euroinstitutem 

a ZŠ Krušnohorská v případě, že by žák měl pokračovat ve vzdělávání v rámci Euroinstitutu 

- ředitelka ÚP - pobočky Ostrov Ing. Dana Čerepešová dále přítomné informovala  

o náhradním výživné  

- zákon č. 588/2020 Sb. o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) platný od 1.7.2021 přílohou zápisu  

- podmínky:   

➢ viz § 3 písm. a) zákona, nároku vzniká, pokud oprávnění osoba má nárok  

na náhradní výživné a probíhat exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu 

rozhodnutí, to neplatí, pokud soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny 

pro nemajetnost povinné osoby podle § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního 

řádu 

https://ostrov.cz/informace-o-poskytovani-individualni-dotace-z-rozpoctu-mesta-ostrov-z-oblasti-zdravotnictvi-prevence-socialne-patologickych-jevu-a-ze-socialni-a-humanitarni-oblasti-pro-rok-2021/d-19682/p1=11813
https://ostrov.cz/informace-o-poskytovani-individualni-dotace-z-rozpoctu-mesta-ostrov-z-oblasti-zdravotnictvi-prevence-socialne-patologickych-jevu-a-ze-socialni-a-humanitarni-oblasti-pro-rok-2021/d-19682/p1=11813
https://ostrov.cz/informace-o-poskytovani-individualni-dotace-z-rozpoctu-mesta-ostrov-z-oblasti-zdravotnictvi-prevence-socialne-patologickych-jevu-a-ze-socialni-a-humanitarni-oblasti-pro-rok-2021/d-19682/p1=11813
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➢ exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí musí běžet 4 měsíce  

před podáním žádosti na Úřadu práce ČR, popřípadě v průběhu řízení o náhradním 

výživném nebo přiznání nároku na náhradní výživné a má na území České republiky 

bydliště 

  a o mimořádné okamžité pomoci Covid - Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19 

- lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat  

o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP COVID-19) 

- týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné 

situaci kolem koronaviru 

- pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti 

- žádost o dávku musí být odůvodněná, Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož 

sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. 

- bližší informace na webových stránkách MPSV:  https://www.mpsv.cz/web/cz/mop 

- leták o MOP COVID-19 přílohou zápisu  

 

  

• Dětské centrum Žabička 

- v současné době činnost DC Žabička pozastavena z důvodu nařízení vlády 

- probíhá pouze příprava do mateřské školy pro děti od 2 let 

- otevření dětské skupiny je plánováno na březen 2021, a to v závislosti na nalezení vhodných 

prostor 

 

• Člověk v tísni 

- v rámci nouzového stavu služby poskytovány převážně telefonickou formou, osobní setkání 

probíhají mimořádně a ve venkovním prostředí 

 

• Světlo Kadaň, z.s. 

- vedoucí preventivních aktivit Mgr. Jana Tussetschlägerová, telefonní kontakt 725 961 795,  

e-mail vedouci.prevence.svetlozs@seznam.cz 

https://www.mpsv.cz/web/cz/mop
file:///C:/Users/schmiedova/Desktop/Kulaté%20stoly/vedouci.prevence.svetlozs@seznam.cz
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- v listopadu a prosinci 2020 proběhly preventivní programy formou on-line, do preventivních 

programů se zapojily ZŠ Masarykova a ZŠ Májová v Ostrově a ZŠ Hroznětín 

- akce Světla Kadaň, z. s. 

➢ 28. 1. 2020 kurz Primárně preventivní minimu pro pedagogické pracovníky, přihlášení 

a bližní informace na webu https://www.svetlokadanzs.cz/vzdelavani-a-kurzy/ 

➢ 26. 1. 2021 Kulatý stůl pro pedagogy 

➢ 1. 2. 2021 Workshop pro preventisty 

- nabízené služby v rámci prevence na níže uvedeném odkaze  

https://www.svetlokadanzs.cz/primarni-prevence-nabizene-programy/ 

 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub Ostrov 

- od 1. 9. 2020 nová vedoucí zařízení Bc. Monika Kučerová, DiS., telefonní kontakt 727 

925 741, e-mail vedouci.nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz, více informací o NZDM přílohou 

– Leták NZDM Ostrov 

- obměna pracovního týmu v zařízení, nově dvě nové pracovnice na hlavní pracovní poměr, 

tým NZDM tvoří čtyři pracovníci na HPP a jeden pracovník – romské příslušnosti na dohodu 

o provedení práce 

- změna pracovní doby – viz příloha Změna pracovní doby NZDM Ostrov 

- v rámci distanční výuky nabízí NZDM výpomoc na přípravu do školy – nejedná se                         

o doučování, možnost využití počítačových technologií 

- informace a aktuality o dění v NZDM též na sociálních sítích – facebook Nízkoprahový klub 

Ostrov | Facebook, instagram NZDM 21 (@nzdm21)  

 

• Náhradním rodinám, o. p. s. 

- beze změn 

- služby mediace a asistované kontakty jsou již poskytovány za plnou cenu – mediace hodina  

a půl 800 Kč, asistované kontakty hodina 500 Kč 

https://www.svetlokadanzs.cz/vzdelavani-a-kurzy/
https://www.svetlokadanzs.cz/primarni-prevence-nabizene-programy/
mailto:vedouci.nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz
https://www.facebook.com/nzdm.ostrov
https://www.facebook.com/nzdm.ostrov
https://www.instagram.com/nzdm21/
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- projekt Pomoci rodinám v době rozvodové a porozvodové probíhal jen do konce roku 2020 

 

• MDDM 

- i v letošním 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, MDDM a ZŠ a vybrané děti zaslány na vědomí MDDM 

 

• ZŠ Hroznětín 

- beze změn 

 

• ZŠ Masarykova 

- beze změn 

- v současné době začíná probíhat v rámci projektu doučování 9. tříd  

• ZŠ Krušnohorská 

- prohlídky ZŠ Krušnohorská a návštěvy výuky pro ostatní ZŠ možné na jaře 2021 – 

OSVZ žádá v rámci zápisu o vyjádření zájmu škol do 31. 3. 2021 na e-mail: 

kschplichalova@ostrov.cz 

 

• ZŠ Májová 

- v rámci distanční výuky nastávají problémy s nepřihlašováním žáků k distanční výuce                

a neplnění školních povinností, špatná spolupráce rodičů a dětí se školou 

- porady vedení probíhají on-line formou 

 

• MAS Krušné hory 

- nový projektový manažer MAS Krušné hory Bc. Monika Vrchotická – telefonní kontakt 

+420 730 154 684, e-mail vrchoticka@mas-krusnehory.cz 

kschplichalova@ostrov.cz
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- během jarních prázdnin v letošním roce 2021 proběhnou dva příměstské tábory, jeden z nich 

ve spolupráci s neziskovou organizací Náhradním rodinám, o. p. s  

 

Aktuální problematika, dotazy 

 

• Fórum pro prožitkové vzdělávání 

- čtyři edukativní představení pro vybrané základní školy v Ostrově přesunuty na březen 2021 

- termíny:  

➢ 9. 3. 2021 edukativní představení pro ZŠ Myslbekova a ZŠ Masarykova  

➢ 26. 3. 2021 edukativní představení pro ZŠ Krušnohorská a ZŠ Májová 

➢ 11. 3. 2021 edukativní představení pro ZŠ v obcích spadajících do správního 

obvodu ORP Ostrov v rámci MAS Krušné hory 

 

• Denní stacionář x sociálně terapeutické dílny 

- celková rekonstrukce pozdržena, v prostorách Komerční banky problémy s kolaudací HZS 

- termín otevření zařízení je prozatím plánován na září 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 

- jednání s řediteli na konci října 2020 neproběhlo, o udržení webu se nejednalo, důvodem 

nekonání byla hygienická opatření v rámci škol a distanční výuka 
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- pracovnice Odboru finančního a školství Gabriela Amstibovská přislíbila sjednat schůzku 

s řediteli škol, co nejdříve  

 

• Odbor finanční a školství 

- vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí Odboru finanční a školství od 1. 3. 2021 

 

• víceboj v Hroznětíně 

- nový termín odložen na neurčito 

 

 

11. kulatý stůl 

Jednání 12. kulatého stolu pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov proběhne v 14. 4. 2021 

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

zaslána písemně. 

 

 

Příloha: 

• Zákon o náhradním výživném 

• Informace o MOP COVID-19 

• Leták Primárně preventivní minimum 

• Leták NZDM Ostrov 

• Změna pracovní doby NZDM Ostrov  


