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„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov  

č.p. CZ.02.3.68/0.0./0.0/17_047/0009 114“ 

Kdy: 08.06. 2021 

Kde: MěÚ Ostrov v zastupitelském sále (1. patro) 

Čas: 13, 00 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Úvod – připomenutí si minulé schůzky a její výstupy 

2. Fórum pro prožitkové vzdělávání z.ú. – Zážitková divadla pro žáky 

ZŠ – FG Lavina – upřesnění info 

3. Letní pobytový tábor v Manětíně  

4. Pohár ve víceboji s městem Hroznětín – termín, info k akci 

5. Den otevřených dveří Euroinstitutu a ZŠ Ostrov, Krušnohorská 

6. Web huradolavic.cz – info k dotazníkovému šetření 

7. Potřeby škol v postcovidové situaci s ohledem pro rovné příležitosti  

a výhled na další školní rok 

8. Revolution Train – protidrogový vlak s návazným doprovodným 

programem – průzkum, zapojení škol 

9. Projednání aktualizace Ročního akčního plánu (RoAP) 2021/2022 – 

zpracování potřeb, priorit a cílů, SWOT analýzy 

10. Diskuze, různé – stanovení předběžného termínu další PS a stanovení 

si dalších témat 

Záznam z jednání: 

- Kateřina Šplíchalová zahájila setkání a jako vedoucí PS informovala:  

- V rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví budou využity 

finanční prostředky alokované na prevenci sociálně patologických jevů 

k zajištění zážitkových divadel pro žáky ZŠ ORP Ostrov a z prostředků 

MAS Krušné hory pro „kopečkové“ školy. Termíny pro konání divadel 

pro kopečkové školy jsou dne 17.06. (ZŠ Horní Blatná + ZŠ Pernink, ZŠ 

Merklín) + 18.06. 2021 (Jáchymov) a poté přejíždí do MDDM Ostrov, 

kde bude odehráno vystoupení pro ZŠ Májová. OSVZ zvažuje pro rok 

Záznam z jednání pracovní skupiny 2.5 – Pro rovné příležitosti 
v rámci projektu 
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2022 obměnu formy prevence sociálně patologických jevů, které by byly 

financovány či spolufinancovány z rozpočtu města.  

- V rámci rovných příležitostí byl Ing. Šplíchalovou vyřízen snížený 

poplatek na letní pobytový tábor v Manětíně pro děti ze sociálně slabých 

rodin pro rok 2021. Částka byla, po dohodě s paní ředitelkou MDDM, 

Šárkou Märzovou, snížena z 3 800 na 1 200 Kč (stravné). Na tábory bylo, 

ve spolupráci s OSPOD MěÚ Ostrov a ZŠ v Ostrově, vybráno 10 dětí, 

tedy na každý z turnusů 2 děti. Některé děti jedou na tábor již podruhé. 

V září budou pobyty těchto dětí vyhodnoceny (zpětná vazba). Do 

budoucna možná budou ze strany MDDM uvolněna pro tyto děti i nějaká 

místa na příměstských táborech.  

- V rámci rovných příležitostí PS na podzim naplánovala a posléze kvůli 

nepřízni počasí odložila akci „Setkání žáků rovných příležitostí“ při 

víceboji ve sportovním areálu v Hroznětíně. Akci zaštituje Město 

Hroznětín a organizaci všichni z PS. Termín 6.5.2020 byl z důvodu 

nouzového stavu zrušen. ZŠ Hroznětín nyní plánovanou akci odložila na 

neurčito, a to v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v ČR. Nyní 

byl stanoven nový termín za zrušenou akci na 06.10. 2021. Ing. 

Šplíchalová obnoví komunikaci s původně přihlášenými školami. 

Namyšlené aktivity zůstanou.  

- Ing. Šplíchalová dále informovala, že na jaře byly plánované možné 

prohlídky školy a výuky na ZŠ Krušnohorská. Vzhledem k nepříznivé 

epidemiologické situaci v ČR je možné, že v případě zájmu ze strany 

ostatních základních škol v Ostrově budou prohlídky realizovány až na 

podzim roku 2021. V rámci kulatých stolů byly osloveny ZŠ ORP 

Ostrov, aby svůj zájem nahlásily Ing. Šplíchalové v termínu do 31.3. 

2021. Poté by ve spolupráci se ZŠ Krušnohorská a Euroinstitutem byly 

naplánovány jednotlivé termíny návštěv a celková organizace. Předběžný 

termín byl stanoven na počátek října 2021. 

 

- Z diskuze o webu „Hurá do lavic“ vyplynulo, že by bylo dobré, kdyby 

ředitelé škol, městský školský odbor, OSPOD, MAS Krušné hory, 

NPIČR a Krajský úřad měli přístup na stránky jako administrátoři a mohli 

příspěvky ze svých škol a aktuální důležité informace rovnou vkládat. 

Mgr. Harzer navrhuje redakční systém, nikoli administrátorský přístup 

pro každou školu. Administrátor by měl být pouze jeden a pracovníci 

škol by měli redaktorské přístupy do svých, předem vymezených rubrik. 
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Administrátor by měl ručit za formu i obsah a pravidelné aktualizování. 

Měl by mít v portfoliu povinností i sekci ke vkládání a stahování 

důležitých dokumentů. (formuláře, dotazníky, ankety atp.) 

OFŠ MěÚ Ostrov svolal na konec října schůzku ředitelů škol, MAS a 

ostatních možných aktérů. Mgr. Radoň měl Ing. Novotné, PhD., poslat 

odkaz na externí IT. Říjnová schůzka byla přeložena na termín 23.2. 2021 

a měla proběhnout online – prostřednictvím TEAMS. Všichni ředitelé i 

ředitelka MAS Krušné hory obdrželi od paní Amstibovské pozvánku. Ke 

schůzce se však nakonec připojili pouze Ing. Novotná, PhD., p. Tomáš 

Bujanský za IT MěÚ Ostrov, Ing. Šplíchalová a pa. Amstibovská. P. 

Bujanský zmínil, že návštěvnost webu je minimální – cca 10 lidí za 

měsíc. O výstupech a dalším osudu webu bude informovat na další 

schůzce pracovní skupiny pa. Amstibovská. Konečné rozhodnutí o 

zrušení či obnovení tohoto webu proběhne na ŘV MAS Krušné hory dne 

10.06. 2021. Z dotazníkového šetření jasně vzešlo, že většina 

respondentů je pro zrušení webu a ukončení další administrace. Na webu 

by měla být zmínka, kterou vloží administrátor webu „Webové stránky 

se neaktualizují.“ O rozhodnutí bude informovat na příští schůzce PS 

manažerka projektu MAP.  

- Monika Vrchotická manažerka projektu MAP II pokračovala po 

předání slova a informovala PS: 

- V rámci PS Pro rovné příležitosti a primární protidrogové prevence a 

prevence sociálně patologických jevů bychom chtěli zrealizovat 

v termínu září, říjen nebo i listopad společně s MěÚ Ostrov jednodenní 

projekt REVOLUTION TRAIN – komentovaný, interaktivní program (6 

vagónů, 4 kinosály, 8 interaktivních místností s opravdovým příběhem), 

který je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. S následným návazným programem 

„To je zákon, kámo“ s preventisty, kteří by docházeli do zapojených ZŠ 

2x45 minut a přednášeli na téma Zvýšení právního povědomí. V prevenci 

by také mohl pokračovat Světlo Kadaň, z.s. (pa. Broumská). Byly 

osloveni všechny ZŠ zapojené do projektu MAP a účast potvrdily tyto 

školy: ZŠ Jáchymov, ZŠ Krušnohorská, ZŠ Májová, ZŠ Myslbekova a 

také ZŠ Hroznětín. Je přihlášeno zatím 320 dětí a 9 doprovodů. Z důvodu 

maximálně možné naplněné kapacity (450 – 500 osob) budou dále 

osloveni Gymnázium Ostrov, ZŠ Nejdek, ZŠ Dalovice). Termín 

přistavení vlaku by byl, a to i s ohledem na další plánované akce, ideální 

v listopadu 2021. 
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- MV informovala o probíhající aktualizaci RoAP a požádala  

o spolupráci a součinnost všechny přítomné ke sběru dat a statistických 

údajů a k projednání daných potřeb, opatření, priorit, cílů, SWOT analýz 

MŠ a ZŠ. 

- Dále by MASka chtěla uspořádat seminář pro rodiče na téma šikana, 

kyberšikana, virtuální drogy (PC, PC hry, soc. sítě) a pro pedagogy škol 

uspořádat workshop primární prevence a základní vzorce bezpečného 

chování v návaznosti na maximální ucelenost projektu Revolution Train 

ve spolupráci ve Světlem Kadaň z.s. 

- Byl rozeslán e-mail ředitelům škol a zřizovatelům s pozvánkou na 

webinář dne 10.6.2021 od 15:00-16:30 hod na téma Představení pilotáže 

Středního článku podpory regionálního školství se zástupci MŠMT – 

základní představení a fungování, činnost SČ.    

 
 

Termín dalšího setkání: předběžně 7.9. 2021 od 13 hodin na Vejškovce v multifunkčním sále. Vše v 

závislosti na vývoji epidemiologické situace v ČR. 

 

 

 


