
  
 

 
MAS Krušné hory, o.p.s.,  

Sídlo: Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov 
Provozovna: Brigádnická 709, 363 01 Ostrov 

MT: +420 730 145 684, IČ: 22691022,  
info@mas-krusnehory.cz, www.mas-krusnehory.cz  

 

Pozvánka na sezení u kulatého stolu 
Metodické vedení a pomoc při řešení a předcházení problémů ve 

vzdělávání žáka ohroženého školním neúspěchem 
Akce je realizovaná v rámci projektu MAP II č. p. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114 

Realizátor:   Orgán sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Ostrov 

Datum konání:  6.9. 2021 

Čas konání:   13,00  - 15,00 hod. 

Místo konání:  Zastupitelský sál – 1. patro MěÚ 

                            

Program: 

1. Úvod  

2. Informace poskytovatelů sociálních služeb  

3. Informace OSPOD a z komunitního plánování 

4. Aktuální témata v oblasti spolupráce OSPOD a ZŠ ORP Ostrov 

5. Výměna „dobré praxe“ 

6. Dotazy, různé 

7. Nastavení dalších témat k jednání a určení dalšího termínu setkání 

8. Závěr 

 

Těším se na Vaši účast 

Ing. Kateřina Matyášová, koordinátor aktivity, OSVZ MěÚ Ostrov 

kmatyasova@ostrov.cz  

354 224 887, 773 622 066 

 

 

mailto:kmatyasova@ostrov.cz
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Zápis z 14. kulatého stolu  

pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov 
 

Den konání: 6. 9. 2021 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 13. kulatého stolu byli přítomní Ing. Matyášovou přivítáni a seznámeni s programem. 
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Novinky na OSVZ, informace OSPOD 

 

• personální změny  

- změna příjmení vedoucí OSVZ - Ing. Kateřina Matyášová, nový e-mail: 

kmatysova@ostrov.cz 

- nová referentka OSVZ Milada Pastorová - koordinátorka komunitního plánování, tel.: 354 

224 859, e-mail: mpastorova@ostrov.cz 

- záškoláctví řešeno sociální pracovnicí Mgr. Helenou Ehm – tel.: 354 224 820, e-mail: 

hehm@ostrov.cz 

 

• změna terénu 

- přehodnocení terénu a jeho následná aktualizace, aktualizovaný terén přílohou zápisu – 

příloha Změna terénu SPOD 

 

• novela zákona SPOD 

- schválena Poslaneckou sněmovnou ČR, navržené změny novely zákona SPOD přílohou 

zápisu – příloha Novela zákona SPOD – přehled změn 

 

• reforma psychiatrické péče 

- regionální konzultant pro Karlovarský kraj Bc. Edit Kunertová, DiS. 

- v rámci spolupráce s dětským oddělením Psychiatrické nemocnice v Dobřanech                                      

a psychiatrickou klinikou Fakultní nemocnice v Plzni – oddělení dětské a dorostové psychiatrie 

regionální konzultantka požádála o kontakty na služby z Karlovarského kraje, se kterými by 

výše uvedená zařízení mohla v budoucnu spolupracovat 

file:///C:/Users/schmiedova/Desktop/Kulaté%20stoly/13.%20kulatý%20stůl/kmatysova@ostrov.cz
https://www.ostrov.cz/milada-pastorova/o-1246/p1=11825
mailto:mpastorova@ostrov.cz
file:///C:/Users/schmiedova/Desktop/Kulaté%20stoly/13.%20kulatý%20stůl/hehm@ostrov.cz
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- regionální konzultantce doporučeny neziskové organizace Centrum pro dítě a rodinu, z.s., 

KSK centrum, o.p.s. a Náhradním rodinám, o.p.s. – bez zpětné vazby 

 

• Týden pěstounství – 20. 9. 2021 – 26. 9. 2021 

- akce, besedy a přednášky po celém Karlovarském kraji 

- „Den otevřených dveří“ na Městském úřadě v Ostrově dne 21. 9. 2021 od 9:00 do 11:00 

hodin a od 13:00 do 14:00 hodin – sociální pracovnice NRP Eva Zelenková a Anna 

Steiningerová, DiS. budou podávat informace o pěstounství 

- bližší informace o Týdnu pěstounství přílohou zápisu – příloha Leták Týden pěstounství 

- do budoucna zrušení kojeneckých ústavů 

 

• 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 Matyášová, vedoucí OSVZ, e-mail: kmatyasova@ostrov.cz 

 

• akce pro seniory v Ostrově 

- Den seniorů 1. 10. 2021 od 10:00 hodin do 16:00 hodin v parku za nemocnicí 

- 14. 10. 2021 zážitkové divadlo pro seniory 

mailto:kmatyasova@ostrov.cz
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- Kurz trénink paměti pro seniory v Městské knihovně Ostrov v Oranžerii Václava Havla – 

13. 9. 2021, 20. 9. 2021, 27. 9. 2021. 4. 10. 2021 a 11. 10. 2021 

 

 

 

 

 

Sociální služby a organizace, základní školy a instituce 

• MAS Krušné hory 

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

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

- projekt Protidrogového vlaku v rámci primární protidrogové prevence bude zajištěn                     

a financován z rozpočtu MAS Krušné hory 

- Protidrogový vlak bude přistaven v Ostrově na vlakovém nádraží dne 20. 9. 2021 od 8:00             

do 18:00 hodin 

- https://www.revolutiontrain.cz/v2/aktuality.php 

- odpolední hodiny prohlídek nejsou vhodné pro žáky ZŠ Masarykova z důvodu bydliště mimo 

Ostrov – bude nahrazeno žáky a studenty z ostatních škol v Ostrově a klienty SVP v Karlových 

Varech 

- MAS Krušné hory i v letošním roce pořádalo 8 příměstských táborů v Ostrově                                  

a 2 příměstské tábory v Nové Roli  

- od září 2021 budou v ORP Ostrov působit 2 logopedi 

mailto:vrchoticka@mas-krusnehory.cz
https://www.revolutiontrain.cz/v2/aktuality.php
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- v rámci nového akčního plánu tzv. deštníkový projekt, který by zaštiťoval různé preventivní 

akce, začátek projektu roku 2023 

 

 

• Úřad práce - pobočka Ostrov 

- ředitelka ÚP Ostrov informovala o mimořádné okamžité pomoci – o MOP mohou žádat i lidé, 

kteří nepobírají dávky hmotné nouze, či dávky státní sociální podpory – posuzován celkový 

příjem rodiny 

- dále byli přítomní informováni o projektu Obědy do škol – přihlašování možné od ledna 

2021, 7. výzva ukončena  

- ÚP Ostrov žádá o větší propagaci na základních školách, zapojeny pouze níže uvedené 

školy:  

o Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace 

o Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace  

o Základní škola Ostrov, příspěvková organizace, Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov  

- informace z ÚP Ostrov přílohou zápisu – příloha Leták Obědy do škol 

- náhradní výživné – minimum žádostí 

- Nejvyšším ústavním soudem byly zrušeny tzv. „bezdoplatkové zóny“ 

- ÚP Ostrov nabízí exkurzi pro školy, ÚP dále nabízí atlasy do škol 

- ředitelka ÚP Ostrov vyzvala přítomné zástupce škol, aby v případě záškoláctví hlášení 

zasílali i na ÚP – možnost ÚP odebrání dávek v rámci motivace rodičů 

 

   

• Náhradním rodinám, o. p. s. 



 

6 
 

- akce Den rodin – 6. ročník proběhne 18. 9. 2021 na Rolavě, možnost prezentace sociálních 

služeb 

 

 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub Ostrov 

- od září 2021 nová provozní doba NZDM, viz příloha Leták Nová provozní doba NZDM 

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

Ostrov | Facebook, instagram NZDM 21 (@nzdm21)  

- sociální práce v terénu – spolupráce NZDM, MP Ostrov a OSPOD  

- v rámci primární prevence navázání spolupráce s ÚP Ostrov a PČR OO Ostrov – Jaroslava 

Kasslová 

- Týden nízkoprahů – 20. – 24. 9. 2021 – Den otevřených dveří v NZDM Ostrov 23. – 24. 9. 

2021, viz příloha Leták Týden nízkoprahů 

- NZDM Ostrov se ve dnech 7. - 8. 10. 2021 účastní Týdne sociálních služeb 

- říjen – prosinec 2021 besedy v NZDM Ostrov za účasti Městské policie Ostrov a OSPOD 

 

• Světlo Kadaň, z. s. 

- vedoucí preventivních aktivit Bc. et Bc. Petra Broumská, telefonický kontakt 725 961 795,  

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

- Světlo Kadaň, z. s. je zapojeno do výzvy aktivita bez přístrojů – 60 dnů bez nudy – ukončena 

vyhodnocení dne 15. 9. 2021  

- v současné době Světlo Kadaň, z. s. zahajuje spolupráci se základními školy a domlouvají 

termíny zahájení preventivních aktivit  

https://www.facebook.com/nzdm.ostrov
https://www.facebook.com/nzdm.ostrov
https://www.instagram.com/nzdm21/
file:///C:/Users/schmiedova/Desktop/Kulaté%20stoly/vedouci.prevence.svetlozs@seznam.cz
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- Světlo Kadaň, z. s. nabízí 3 hodinový seminář pro pedagogy, který je zaměřen na práci s dětmi 

po preventivních aktivitách 

- Světlo Kadaň, z. s. dále pořádá adaptační pobyty 

- další nabízené služby v rámci prevence na níže uvedeném odkaze a přílohou zápisu - příloha 

Leták Světlo Kadaň, z. s. – preventivní činnosti 

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

 

• Instand 

- Den otevřených dveří regionálního dobrovolnického centra Instand 14. 10. 2021 od 9:00 hodin             

do 13:00 hodin 

- v rámci projektu Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění 

regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center centrum 

pořádá Kurz pro koordinátory dobrovolníků – příloha zápisu Pozvánka na kurz                            

pro koordinátory dobrovolníků 

 

 

 

• Středisko výchovné péče 

- v době letních prázdnin SVP omezený provoz – letní aktivity pouze pro děti, které prošly 

pobytem v SVP 

- od 3. 9. 2021 přijata nová skupina  

- SVP pořádá rodičovské skupiny 

https://www.svetlokadanzs.cz/primarni-prevence/
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- aktuální sociálně patologické jevy – požívání alkoholu a OPL, násilí mezi dětmi, spory mezi 

rodiči a dětmi, problematická situace matek samoživitelek, děti nejsou koncentrované – neudrží 

pozornost, jsou otupělé = nutná podpora rodin a multidisciplinární spolupráce 

 

 

• Dětské centrum Žabička 

- Dětské centrum Žabička a kavárna přesunuty do bývalých prostor T - klubu v Domě kultury 

Ostrov, v zadních částech prostorů DK Ostrov cvičení pro maminky s dětmi 

- od 1. 7. 2021 – otevřena dětské skupina v bývalých prostorách knihovny, kapacita 12 dětí 

zejména ve věku 2 let – děti přijímány od 1 roku, aktuálně kapacita dostupná pouze pro několik 

dětí v určitých dnech, otevírací doba od 6:00 hodin do 18:00 hodiny, „školkovné“ 130 Kč/ 1 

den 

- v rámci Dětského filmového festivalu Oty Hoffmanna bude DC Žabička pořádat dopolední 

programy 

- DC Žabička o letních prázdninách pořádalo příměstské tábory pro děti ve věku 3 – 6 let a 1 

pro děti 7+ a pro rodiče s dětmi 

- DC Žabička propůjčí své prostory Náhradním rodinám, o.p.s. v rámci Týdne pěstounství, kdy 

dne 22. 9. 2021 od 10:00 do 11:30 hodin proběhne Beseda s rodiči na téma Výchova a péče         

o děti vlastní, nevlastní, přijaté – pozvánka přílohou zápisu Pozvánka na Besedu s rodiči 

- DC Žabička dále navázalo spolupráci s neziskovou organizací Prima rodina Cheb, které 

propůjčí své prostory v bývalých prostorách knihovny 

 

 

• MDDM Ostrov  
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- MDDM Ostrov jako v loňském roce poskytlo 2 volná místa na každém turnusu letního tábora 

v Manětíně pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin  

- Den otevřených dveří MDDM Ostrov v rámci Michaelské pouti – 26. 9. 2021 

- v roce 2022 výročí MDDM Ostrov – 50 let od otevření, v rámci výročí akce v průběhu měsíce 

dubna – května 2021 

 

 

• ZŠ Masarykova 

- v roce 2022 výročí 95 let první české školy v Ostrově – akce dle vládních opatření s ohledem 

na epidemiologickou situaci 

- výrazný úbytek žáků – ve školním roce 2021/2022 otevřeny pouze dvě první třídy (přijato 50 

prvňáčků), ve školním roce 2020/2021 odchod 60 žáků z devátých škol na školy střední                      

a odchod 20 žáků na první stupeň Gymnázia Ostrov 

- zástupkyně ZŠ Masarykova požádaly o exkurzi na úřad – doporučeno kontaktovat tajemnici 

Městského úřadu Ostrov - Ing. Jana Punčochářová, tel.: 354 224 885, e-

mail: jpuncocharova@ostrov.cz 

 

 

• ZŠ Ostrov, Krušnohorská 

- prohlídka ZŠ a návštěvy výuky pro ostatní ZŠ v říjnu 2021 – termín dne 6. 10. 2021 od 9:00 

do 13:00 hodin pro odbornou veřejnost a od 13:00 do 17:00 hodin pro ostatní veřejnost a rodiče, 

a to za dodržení aktuálních vládních opatření v souvislosti s Covid-19  

- akce bude spojena se Dnem otevřených dveří v rámci Euroinstitutu  

- ZŠ Krušnohorská Ostrov pořádá třídní schůzky pouze pro rodiče žáků prvních tříd 

 

https://www.ostrov.cz/ing-jana-puncocharova/o-1012/p1=11233
mailto:jpuncocharova@ostrov.cz
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• ZŠ Májová 

- beze změn 

 

• ZŠ Hroznětín 

- Den otevřených dveří – březen 2021 

- víceboj v Hroznětíně dne 6. 10. 2021 proběhne pouze pro žáky ZŠ Hroznětín 

- o letních prázdninách byly ve městě Hroznětín pořádány příměstské tábory pod záštitou 

místostarosty města Hroznětín, pana Zdeňka Janského 

 

 

• ZŠ Horní Blatná a ZŠ Abertamy 

- jednání se zástupci škol a OSPOD proběhne dne 14. 9. 2021 

 

 

Aktuální problematika, dotazy 

 

• problematika sociálně patologických jevů 

- finanční rozpočet OSVZ v rámci prevence sociálně patologických jevů ve výši 60 000 Kč  

- z řádku rozpočtu financována zážitková divadla pro základní školy a seniory 

- v příštím roce bude navázána spolupráce se Světlem Kadaň, z. s., který nabízí aktivity 

zaměřené na prevenci rizikových jevů – možné financování z rozpočtu města 
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➢ Revolution train – Protidrogový vlak 

- https://www.revolutiontrain.cz/v2/aktuality.php 

- projekt Protidrogového vlaku v rámci primární protidrogové prevence bude zajištěn                     

a financován z rozpočtu MAS Krušné hory 

- Protidrogový vlak bude přistaven v Ostrově na vlakovém nádraží dne 20. 9. 2021 od 8:00 do 

18:00 hodin 

- koordinátorka akce Bc. Monika Vrchotická – manažer pro MAP II., organizátorka projektu 

paní Rajnochová 

 

➢ záškoláctví 

- 21. 10. 2021 meziresortní porada k záškoláctví na Krajském úřadě Karlovarského kraje  

za účasti Mgr. Jůzové Kotalové z MPSV 

 

 

• Denní stacionář x sociálně terapeutické dílny 

- stavební povolení uděleno 

- v týdnu od 13. 9. 2021 bude řešeno financování a realizace a následně bude hledán dodavatel 

stavby  

- aktuálně není žádný dotační program, který by se dal využít k financování DS a STD 

- termín otevření zařízení je odložen na neurčito 

 

• víceboj v Hroznětíně 

- termín akce 6. 10. 2021 zrušen, přesunuto na neurčito z důvodu doporučení uvedených 

v metodickém pokynu MŠMT 

https://www.revolutiontrain.cz/v2/aktuality.php
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• Odbor finanční a školství 

- vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího Odboru finanční a školství  

 

 

15.kulatý stůl 

Jednání již 15. kulatého stolu pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov proběhne dne 8. 12. 

2021 od 14:00 do 16:00 hodin. Oficiální pozvánka bude zaslána písemně. 

 

Příloha: 

• Změna terénu SPOD 

• Novela zákona SPOD – přehled změn 

• Leták Týden pěstounství 

• Leták Obědy do škol 

• Leták Nová provozní doba NZDM 

• Leták Týden nízkoprahů 

• Leták Světlo Kadaň, z. s. – preventivní činnosti 

• Pozvánka na kurz pro koordinátory dobrovolníků 

• Pozvánka na Besedu s rodiči 
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