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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: 16. 02. 2022 

Kde: on-line přes Google teams 

Čas: 13:00 hodin 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Úvod – připomenutí si minulé schůzky a její výstupy 

2. Návrhy na možnosti financování preventivních aktivit pro rok 2022 

v rámci částky 60 tisíc Kč alokované z rozpočtu OSVZ MěÚ Ostrov.  

3. Zhodnocení návazného programu „To je zákon, kámo!“ k Revolution 

train 

4. MAP II aktualizace cílů a jednotlivých aktivit škol a aktivit spolupráce 

5. Návrhy na další akci k prevenci či rovných příležitostí pro každého – 

víceboj s městem Hroznětín 

6. Logoped do škol – dotazníkové šetření a zhodnocení projektu, 

udržitelnost a financování pro další období 

7. Stěhování MAS do DKO od 01. 04. 2022 

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

si dalších témat 

Záznam z jednání: 

- Kateřina Matyášová zahájila setkání a jako vedoucí PS informovala:  

- Prevence sociálně patologických jevů a plánování aktivit v rámci této 

oblasti v souvislosti s alokovanou částkou 60 000 Kč ve schváleném 

rozpočtu OSVZ MěÚ Ostrov na rok 2022. OSVZ zvažuje naplánování 

jiných aktivit (v posledních letech byla pro žáky ZŠ ORP Ostrov 

pořádána a financována zážitková divadla. Nyní OSVZ zvažuje navázání 

spolupráce s Mgr. Veselou – www.spolecnekbezpeci.cz nebo s 

organizací Světlo Kadaň, s pí. Broumskou v rámci primární prevence 

(dle aktuálně nabízených programů). Z alokované částky byla hrazena 

také preventivní divadla pro seniory. 

Záznam z jednání pracovní skupiny 2.5 – Pro rovné příležitosti 
v rámci projektu 
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- Městská policie Ostrov bude realizovat preventivní program určený pro 

seniory cca jednou za 3 měsíce, proto OSVZ zvažuje, zda, i s ohledem na 

to, že odbor bude zřejmě pořádat i Den seniorů, bude v roce 2022 

realizovat i zážitková preventivní divadla pro seniory. 

- Projevila zájem, aby se OSVZ finančně podílel na dalším uspořádání 

protidrogového vlaku (Revolution train) v Ostrově, předběžně 

plánovaného na říjen 2022. Možnosti financování a výši možné finanční 

podpory projedná s MP Ostrov a sdělí další informace o možnostech 

spolufinancování.    

- Podala návrh k oslovení ZŠ v Ostrově, Střední průmyslové školy Ostrov 

a Gymnázia Ostrov, aby zvážily spolufinancování prevence sociálně 

patologických jevů a zapojily se tak do návštěvy protidrogového vlaku 

plánovaného na říjen 2022. Celkové náklady na Revolution train činí 

138 000 Kč/den. MAS Krušné hory, o.p.s. může vyhradit prostředky ve 

výši 70 000 Kč. M. Vrchotická sepíše e-mail k oslovení připojení škol a 

spolufinancování na této akci, který pošle k doplnění za OSVZ pí. 

Matyášové. Jednotlivé školy by poté oslovila pí. Amstibovská. 

- ZŠ Krušnohorská – paní Harzerová naléhala na problém umístění žáků, 

kteří pokud chodí na jejich ZŠ, ještě mohou z 10. ročníku jít do 11. 

ročníku, ale potom již nemají umístnění. V Ostrově chybí sociální služby 

denní stacionář a sociálně terapeutické dílny, kam by mohli tyto děti 

pravidelně docházet po ukončení povinné školní docházky. Ing. 

Matyášová tomu sdělila, že Ing. Bráborec má stále v úmyslu vybudovat 

obě zmíněné sužby v objektu KB v Ostrově. Nyní ale čeká na vhodnou 

dotační výzvu, která by pomohla spolufinancovat zamýšlený projekt. 

- Monika Vrchotická manažerka projektu MAP II pokračovala po 

předáním slova a informovala PS: 

- V lednu 2022 probíhaly návazné programy „To je zákon, kámo!“ k RT 

na ZŠ Hroznětín, na ZŠ Jáchymov, na ZŠ Myslbekova, a nyní v měsíci 

březen 2022 se připravuje na ZŠ Májová, zbývá ještě poslední ZŠ 

Krušnohorská, kde zatím nebyl určen přesný termín. Bc Schmiedová 

z OSPOD MěÚ Ostrov podala zpětnou vazbu z návštěvy návazného 

programu, kdy konstatovala, že žáci, kteří návštěvu Revolution train 

absolvovali, v rámci návazného programu reagovali na lektorku a témata 

velmi dobře, zapojovali se, měli dotazy. Ing. Matyášová absolvuje 

návazný program na ZŠ Májová a případně i na ZŠ Krušnohorská. 
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- Při aktualizaci MAP II a stanovení si Priorit byly vyřazeny a 

odsouhlaseny v předchozích aktualizacích dokumentu MAP II některé 

Cíle a nebyly nahrazeny novými. Jedná se o Cíl 1.3, 1.4, 4.1, 4.3, 6.2, 8.1. 

Na setkání všech PS v září 2021 byla stanovena a odsouhlasena nová 

Priorita P9 Rozvoj digitálních kompetencí všech aktérů ve vzdělávání 

s Cíly 9.1 Zvyšování kvalifikace pedagogů a ředitelů škol v digitální 

technologii, Cíl 9.2 Podpořit a rozvíjet znalosti a dovednosti dětí a žáků 

v digitálních technologiích. 

- Znovu se oživila myšlenka na realizaci Víceboje ve městě Hroznětín a 

uspořádání v letošním roce, nejspíše v červnu 2022. Pan Z. Janský 

přislíbil návštěvu a projednání na MěÚ Ostrov s pí. Matyášovou, která 

bude poté informovat členy PS e-mailem a dále by oslovila původně 

zapojené školy, zda by stále měly zájem se akce zúčastnit. 

- Logoped do škol – projekt začal v září 2021 a skončil v únoru 2022 

(trvání 6 měsíců) se zapojenými školami ZŠ Májová, MŠ Palackého, ZŠ 

Merklín. V průběhu projektu se rozeslaly dotazníky pedagogům a 

rodičům dětí a žáků o úspěšnosti a dalšího nastavení spolupráce 

s pokračováním výuky logopedie a nápravě řeči. Ze šetření vzešel zájem 

si udržet logopeda na školách a na podmínkách jsme se dohodli s řediteli 

škol. ZŠ Májová p. ředitel Mgr. R. Radoň přislíbil pokračování ve 

spolupráci s logopedkou Mgr. Jokšovou od března do května 2022 

zajištěním finančního krytí samotnou školou. MŠ Májová s pí. ředitelkou 

Mgr. Gabrielovou byly dohodnuty podmínky spolupráce, ale bohužel 

paní logopedka nepřistoupila na podmínky z důvodu časové vytíženosti 

v odpoledních hodinách docházet na MŠ na výuku společně s rodiči dětí. 

Na ZŠ Merklín se výuka rozšíří také na místní MŠ a na spolupráci s Mgr. 

Zíkovou a finančním krytím se dohodli s obcí Merklín se starostou Ing. 

Z. Gerátem od března do května 2022. O dalším školním roce (září 2022) 

bude probíhat na jednání zastupitelstva.   

- STĚHOVÁNÍ MAS Krušné hory, o.p.s. do nových prostor Domu kultury 

Ostrov ve 3. patře na doručovací adrese: Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov 
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Termín dalšího setkání: prezenčně 18. 05. 2022 (středa) od 13:00 hodin na MěÚ Ostrov       

v Zastupitelském sále. 

 

 

 

 


