
  
 

 
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:  16.6. 2021 

Čas konání:   14,00  - 16,00 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 Šplíchalová, koordinátor aktivity, OSVZ MěÚ Ostrov 

ksplichalova@ostrov.cz  

354 224 887, 773 622 066 

 

 

mailto:ksplichalova@ostrov.cz
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Zápis z 13. kulatého stolu  

pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov 
 

Den konání: 16. 6. 2021 v 14:00 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. Šplíchalovou přivítáni a seznámeni s programem. 

 

Následně bylo slovo předáno zástupkyni ředitele Euroinstitutu, paní Janě Mazáčkové.  
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Sociální služby a organizace, základní školy a instituce 

 

• Euroinstitut  

- partnerské speciální školy, které spojuje společný název Euroinstitut a také odborná 

specializace: vzdělávání žáků s mentálním postižením 

- žáky a učni Euroinstitutu jsou převážně klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením 

(DOZP) a domovů se zvláštním režimem (DZR) a chráněných bydlení (ChB), dětí z ústavních 

zařízeních, ale i děti z rodin 

- vzdělávání jsou podle rámcových vzdělávacích programů MŠMT hlavně praktickým 

jednoduchým oborům, aby se po absolvování školy mohli zapojit do práce, vzdělávání je 

bezplatné 

- ke vzdělání jsou přijímáni uchazeči s dokončeným základním vzděláním, či uchazeči starší 

18-ti let, kteří doloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, doporučení 

školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 3, 4, 5 

- Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji sídlí v Jáchymově a jako poskytovaná místa 

vzdělávání má v rejstříku škol a školských zařízení zapsány učebny v Chebu, Mnichově, obci 

Mariánská, ve městě Ostrov, Sokolov, Aš a Karlovy Vary  

- Střední škola Euroinstitut s místem poskytování v Ostrově nabízí učební obor Provozní 

služby, který je zakončen výučním listem, ÚP Ostrov tipuje klienty vhodné k zařazení                     

do vzdělávání 

- bližší informace na uvedeném odkazu https://www.euroinstitut.cz/euroinstitut-

karlovarsky-kraj/ 

- Den otevřených dveří Střední školy Euroinstitut v Ostrově spojených s prohlídkou Základní 

školy Krušnohorská – říjnový termín v jednání – základní školy budou osloveny o případný 

zájem 

 

https://www.euroinstitut.cz/euroinstitut-karlovarsky-kraj/
https://www.euroinstitut.cz/euroinstitut-karlovarsky-kraj/
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• MAS Krušné hory 

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

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

- zajištění projektu a financování z rozpočtu MAS Krušné hory Revolution train – 

Protidrogový vlak – podzim 2021 

- osloveny ZŠ – kapacita téměř naplněna 

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

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

a 2 příměstské tábory v Nové Roli – příloha MAS Krušné hory příměstské tábory 

- MAS Krušné hory zahájila projekt Anglického jazyka s rodilým mluvčím, do projektu se 

přihlásila i ZŠ Jáchymov, kde již 18. 6. 2021 proběhla první hodina 

- od září 2021 budou v ORP Ostrov působit 2 logopedi 

 

 

• Úřad práce - pobočka Ostrov 

- paní Hornová – ověřovatel dávek SSP 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) účinný 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 

mailto:vrchoticka@mas-krusnehory.cz
https://www.revolutiontrain.cz/v2/aktuality.php
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rozhodnutí, to neplatí, pokud soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny 

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

řádu 

➢ 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 

- výše náhradního výživného: 

➢ náhradní výživné se stanoví jako rozdíl mezi částkou měsíčního výživného určeného 

 v exekučním titulu a výživným, které povinná osoba (rodič-dlužník) skutečně v 

daném měsíci uhradila, maximální výše náhradního výživného je 3 000 Kč měsíčně 

➢ výše náhradního výživného se stanovuje na období 4 měsíců a při jejím výpočtu se 

vychází z průměru částek podle předchozího odstavce za 4 měsíce, které předcházejí 

měsíci, od kterého se nárok prokazuje a uplatňuje 

- bližší informace na uvedeném odkaze: https://www.uradprace.cz/web/cz/nahradni-

vyzivne, letáky a vzor žádosti přílohou zápisu 

 

- dále byli přítomní informováni o projektu Obědy do škol – vyhlášena 7. výzva 

- projekt MPSV s krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy nabízí pomoc rodičům, 

kteří pobírají dávku hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem 

stravování ve školních zařízení 

- nárok mají rodiče, kteří pobírají dávku hmotné nouze v níže uvedeném rozhodném období            

a děti navštěvují základní školu, která se do projektu zapojila  

- rozhodné období je květen – srpen 2021, kdy se mohou rodiče přihlásit a doložit na úřad 

práce agendu hmotné nouze potvrzení o zapojení dítěte do školního stravování  

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

školy:  

o Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace 

https://www.uradprace.cz/web/cz/nahradni-vyzivne
https://www.uradprace.cz/web/cz/nahradni-vyzivne
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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 

 

   

 

 

• Náhradním rodinám, o. p. s. 

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

služeb 

- s ohledem na mimořádné výdaje bude organizace žádat OSVZ o poskytnutí individuální 

dotace 

- přislíbena účast OSPOD - NRP 

- organizace je zapojena do projektu Terapie hrou pro děti, kdy naváže spolupráci s MŠ a bude 

pořádat workshopy 

- v rámci projektu bude pro vybrané děti zajištěno 10-15 terapeutických bloků, kdy 1 blok 

zahrnuje 12 sezení, kdy 3 setkání proběhnou za účasti rodičů 

- projekt začíná v červenci 2021 po dobu 1 roku 

- i v letošním roce pořádá organizace letní příměstské tábory v Nové Roli 

- volné kapacity v rámci nabízené služby doprovázení pěstounů 

 

 

• Světlo Kadaň, z. s. 

- vedoucí preventivních aktivit Bc. et Bc. Petra Broumská, telefonický kontakt 725 961 795,  
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e-mail vedouci.prevence.svetlozs@seznam.cz 

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

do 30. 6. 2021 a je určena pro děti ve věku 6 – 15 let, bližší informace přílohou zápisu – příloha 

Leták Světlo Kadaň, z. s. – letní výzva, výzva zveřejněna na webu a fb města Ostrova 

- Světlo Kadaň, z. s. nabízí 3 hodinový seminář pro pedagogy, který je zaměřen na práci s dětmi 

po preventivních aktivitách 

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

Leták Světlo Kadaň, z. s. – preventivní činnosti 

 

 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub Ostrov 

- letní prázdninová doba, viz příloha Leták Prázdninová doba NZDM 

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

Ostrov | Facebook, instagram NZDM 21 (@nzdm21)  

- v rámci výzvy MŠMT Letní kempy 2021 získalo NZDM finanční podporu na pořádání 

příměstského tábora, tábor proběhne 12. 7. – 16. 7. 2021, kapacita 15 dětí, vše hrazeno z výzvy 

MŠMT 

- v rámci primární prevence spolupráce NZDM, Městské policie Ostrov a OSPOD Ostrov – 

sociální práce v terénu – přesné termíny budou určeny na Komisi SPOD 

- ve spolupráci se Světlem Kadaň, z. s. účast na Dni pro Ostrov – 26. 6. 2021 

 

 

• KSK Centrum 

- beze změn 

file:///C:/Users/schmiedova/Desktop/Kulaté%20stoly/vedouci.prevence.svetlozs@seznam.cz
https://www.facebook.com/nzdm.ostrov
https://www.facebook.com/nzdm.ostrov
https://www.instagram.com/nzdm21/
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- dluhová poradna na Městském úřadě v Ostrově je opět v provozu, o letních prázdninách bude 

lidem přístupna vždy v úterý 1x 14 dní 

- organizace v současné době jedná o zřízení 12 sociálních bytů pro samoživitelky, které by 

měly být dostupné v příštím roce v Karlových Varech, možnost využití i pro ostrovské klienty 

 

 

• Středisko výchovné péče 

- v době mimořádných opatření poskytována převážně ambulantní péče, diagnosticko – 

terapeutické pobyty byly poskytnuty 2 skupinám po 51 dnech 

- v době letních prázdnin SVP uzavřeno, opět otevřeno od 2. 9. 2021 

 

 

• Člověk v tísni 

- Člověk v tísni nabízí sociálně aktivizační služby a dluhové poradenství s volnou kapacitou     

 

 

• Dětské centrum Žabička 

- v současné době činnost DC Žabička pozastavena z důvodu vyjednávání o nových prostorech 

- přislíbeny prostory v bývalém T - klubu v Domě kultury Ostrov 

- prostory budou využity na Dětské centrum a kavárnu, v zadních částech prostorů DK Ostrov 

cvičení pro maminky s dětmi 

- od 1. 7. 2021 – otevření dětské skupiny v bývalých prostorách DC Žabička, kapacita 12 dětí 

zejména ve věku 2 let aktuálně naplněna, otevírací doba od 6:00 hodin do 18:00 hodiny, 

„školkovné“ 2 600 Kč měsíčně 
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- DC Žabička dále pořádá 4 příměstské tábory – 3 pro děti ve věku 3 – 6 let a 1 pro děti 7+, DC 

Žabička bude dále pořádat tábor pro rodiče s dětmi 

 

 

• MDDM Ostrov  

- MDDM Ostrov jako v loňském roce poskytuje 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 

 

 

• ZŠ Masarykova 

- beze změn 

 

 

• ZŠ Ostrov, Krušnohorská 

- prohlídka ZŠ a návštěvy výuky pro ostatní ZŠ možná na podzim roku 2021 – OSVZ požádá 

prostřednictvím e-mailu o vyjádření zájmu škol 

- akce bude spojena se Dnem otevřených dveří v rámci Euroinstitutu – říjen 2021 

 

• ZŠ Májová 

- účast vybraných žáků 2. - 9. tříd ve víceboji v Hroznětíně, který proběhne 6. 10. 2021 

 

Novinky na OSVZ 
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• covidový byt 

- covidové byty zřízeny pro lidi bez přístřeší, či vykázané, kteří musí být v karanténě, či izolaci 

- byty se nachází na Jáchymovské 1377, byty jsou základně vybaveny 

- obdrženo rozhodnutí KHS o zrušení povinnosti ORP zřizovat „covidové byty“ – s MSS 

dohodnuto, že do konce roku 2021 bude zachován 1 stávající covidový byt 

 

• krizový byt 

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

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

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

 

• 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 

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 

file:///C:/Users/schmiedova/Desktop/Kulaté%20stoly/acermakova@ostrov.cz
mailto:ksplichalova@ostrov.cz
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- v příštím roce bude navázána spolupráce se Světlem Kadaň, z. s., který nabízí aktivity 

zaměřené na prevenci rizikových jevů – možné financování z rozpočtu města 

 

➢ 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 zajištěn na jeden den v Ostrově na podzim roku 2021 pro 500 dětí 

- z průzkumu MAS Krušné hory vyplynul zájem Základních škol Myslbekova, Májová                    

a Krušnohorská v Ostrově a Základní školy Hroznětín a Základní školy Jáchymov, v průběhu 

jednání projevila zájem zástupkyně Základní školy Masarykova v Ostrově Mgr. Monika 

Šulcová 

- následnou preventivní činnost budou po celý rok vykonávat preventisti Světla Kadaň, z. s., 

kdy došlo k navázání úzké spolupráce, preventivní činnosti budou zaměřené nejen pro děti, ale 

bude uskutečněn i seminář pro pedagogy – Jak pracovat s dětmi po preventivních činnostech 

 

➢ Fórum pro prožitkové vzdělávání 

- začátkem dubna 2021 proběhlo edukativní představení on-line formou pro žáky ZŠ 

Masarykova  

- další edukativní představení pro vybrané základní školy v Ostrově proběhly prezenční formou 

v červnu 2021 

- poslední edukativní představení pro ZŠ Májová v Ostrově proběhlo dne 18. 6. 2021 

- prostory poskytnuty MDDM Ostrov 

• Denní stacionář x sociálně terapeutické dílny 

- doposud není uděleno stavební povolení – probíhají jednání s OMM a ORUP 

https://www.revolutiontrain.cz/v2/aktuality.php
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- termín otevření zařízení je odložen na neurčito 

 

 

• víceboj v Hroznětíně 

- termín akce stanoven na 6. 10. 2021 

- víceboje se zúčastní vybraní žáci 2. - 9. tříd ZŠ  

- původní program bude zachován a přihlášené ZŠ také – pouze bude obnoveno jednání s nimi 

 

 

• Odbor finanční a školství 

- od 25. 4. 2021 nový vedoucí Odboru finanční a školství – Ing. Karel Ježek  

- v letošním roce velký zájem rodičů o umístění dětí v MŠ v době letních prázdnin 

 

14.kulatý stůl 

Jednání již 14. kulatého stolu pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov proběhne v 22. 9. 

2021 v 14:00 hodin na Městském úřadě Ostrov, v zastupitelském sále. Oficiální pozvánka 

bude zaslána písemně. 

 

Příloha: 

• MAS Krušné hory příměstské tábory 

• Zákon o náhradním výživném, letáky a vzor žádosti 

• Leták Obědy do škol 

• Leták Světlo Kadaň, z. s. – letní výzva 

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

• Leták Prázdninová doba NZDM 
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