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Zápis z 15. kulatého stolu  

pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov 
 

Den konání: 8. 12. 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 15. kulatého stolu byli přítomní Ing. Matyášovou přivítáni a seznámeni s programem. 

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhl 15. kulatý stůl on-line formou, v platformě 

Microsoft Teams. Přítomni byli seznámeni s tím, že jednání bude nahráváno.  
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Novinky na OSVZ, informace OSPOD 

 

• personální změny  

- koordinátorka komunitního plánování Milada Pastorová, 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 

 

• novela zákona SPOD 

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

zápisu – příloha Novela zákona SPOD – přehled změn 

 

• 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 

 

 

 

 

 

 

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
mailto:kmatyasova@ostrov.cz
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Sociální služby a organizace, základní školy a instituce 

 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub Ostrov 

- představení zástupkyně vedoucí NZDM - Lucie Vonášková 

- od 1. 11. 2021 posíleny ranní terény – každý pátek od 7:30 hodin, terény zaměřeny primárně 

na klienty navštěvující ZŠ Krušnohorská a ZŠ Májová 

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

Ostrov | Facebook, instagram NZDM 21 (@nzdm21)  

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

besedy budou pokračovat i následující rok 

- NZDM nabízí službu Pomoc se školou, více informací v přiloženém letáku – Leták NZDM 

– Pomoc se školou 

- v rámci jednání vedoucí NZDM požádala zástupce škol o informování tříd v karanténě, klienti 

navštěvují NZDM i v době karantény – žádost přílohou zápisu, domluva mezi vedoucí NZDM 

a referentkou OFŠ Gabrielou Amstibovskou o zasílání žádaných informací 

 

• Světlo Kadaň, z. s. 

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

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

- v současné době byly dokončeny programy preventivních aktivit v základních školách                     

a vytváří se nová nabídka programů   

- vedoucí preventivních aktivit pošle projektové manažerce MAS Krušné hory seznam 

zapojených škol do programů 

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

po preventivních aktivitách – doposud nerealizován 

- nově akreditován on-line kurz Primárně preventivní minimum pro pedagogické pracovníky  

-nová služba v Chomutově – selektivní primární prevence, do budoucna rozšíření služby  

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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i do dalších oblastí 

- nový program primární prevence Druhý krok – sociálně emoční učení pro žáky 1. a 2. tříd 

 

• MAS Krušné hory 

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

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

- v rámci projektu Protidrogového vlaku proběhne návazný program ve školách – „To je zákon, 

kámo!“ 

- návazný program proběhne v průběhu měsíce ledna/února 2021 za asistence zástupců PČR             

a po domluvě s paní Vrchotickou účast OSPOD 

- cílem je oživení zážitků, rozšíření znalostí a vědomostí, seznámení se s trestně právní 

odpovědností 

- 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 

- v rámci nového akčního plánu tzv. deštníkový projekt, který by zaštiťoval různé preventivní 

akce, začátek projektu roku 2023 

 

• Úřad práce - pobočka Ostrov 

- informace o novinkách na ÚP zprostředkované, ředitelka ÚP Ostrov se z jednání omluvila 

- od ledna 2022 dochází ke změně systému  

mailto:vrchoticka@mas-krusnehory.cz
https://www.revolutiontrain.cz/v2/aktuality.php
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- o MOP mohou žádat i lidé, kteří nepobírají dávky hmotné nouze, či dávky státní sociální 

podpory – posuzován celkový příjem rodiny, nově si lidé mohou žádat o MOP v případě pomoci 

v rámci energetické krize 

• Náhradním rodinám, o. p. s. 

- organizace poskytuje kromě služeb doprovázení pěstounů služby asistovaných kontaktů, 

mediace a facilitace 

- kromě asistovaných kontaktů pro pěstounské rodiny jsou služby hrazeny 

- možnost asistovaného předávání mezi rodiči – dle kapacity, nutno se obrátit na ředitelku 

organizace – PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová, telefonický kontakt 777 883 348, e-mail 

sarka.bystronova@nahradnimrodinam.cz 

- volné kapacity v rámci nabízené služby doprovázení pěstounů 

 

• Člověk v tísni o. p. s. 

- organizace nabízí sociálně aktivizační služby s volnou kapacitou     

- dluhové poradenství je poskytováno klientům každou středu a čtvrtek, odchod odborného 

pracovníka Davida Kolmana, nový odborný pracovník Lenka Šindelářová – kontakt předán 

koordinátorce komunitního plánování 

 

• ZŠ Masarykova 

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

na epidemiologickou situaci – přesun na konec února 2022 

- s ohledem na epidemiologickou situaci jsou žáci testováni každé pondělí, v současné době 

jsou v karanténě 2 třídy 

- na ZŠ Masarykova prostřednictvím aplikace Bakaláři proběhlo hlasování rodičů o prodloužení 

vánočních prázdnin – vánoční prázdniny začínají od 17. 12. 2021, před začátkem prázdnin 

budou žáci testováni v pondělí 13. 12. 2021 a v pátek 17. 12. 2021 

- zástupkyně ZŠ Masarykova požádala o zaslání metodiky záškoláctví přímo na e-mail, 

metodika též přílohou zápisu 
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• ZŠ Májová 

- beze změn 

 

 

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 

- OSVZ hledá pro rok 2022 nové možnosti aktivit zaměřených na prevenci sociálně 

patologických jevů, které by byly financovány právě OSVZ – úvaha o spolupráci se Světlem 

Kadaň, z. s., který nabízí aktivity zaměřené na prevenci rizikových jevů  

 

 

➢ Záškoláctví 

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

za účasti Mgr. Jůzové Kotalové z MPSV 

- záškoláctví nutno hlásit zástupci škol na ÚP - možnost ÚP odebrání dávek v rámci motivace 

rodičů 

- od ledna 2022 dochází ke změně odebírání dávek – zachováno pouze životní minimum dítěte 

- podpora rodičů ze strany neziskových organizací působících v ORP Ostrov – Centrum                  

pro dítě a rodinu Valika, z. s., KSK Centrum o. p. s. – kontakty předány zástupcům škol, též 

přílohou zápisu – Příloha Kontakty na neziskové organizace 

- pracovnice organizace Člověk v tísni o. p. s. projedná s vedoucí možnost zapojení se do této 

podpory 

- zpětná vazba od OSPOD zasílána pouze na základě žádosti školy 
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• Denní stacionář x sociálně terapeutické dílny 

- situace nezměněna, termín otevření zařízení je odložen na neurčito 

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

- o změnách budou členové informováni 

 

• Odbor finanční a školství 

- nová vedoucí Odboru finančního a školství – Mgr. Vladimíra Macháčková 

 

 

16. kulatý stůl 

Jednání již 16. kulatého stolu pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov proběhne 9. 2. 2021 

od 13:00 hodin v zastupitelském sále. V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne 

jednání u kulatého stolu on-line formou, prostřednictvím Microsoft Teams. 

Oficiální pozvánka bude zaslána písemně. 

 

 

Příloha: 

• Změna terénu SPOD 

• Novela zákona SPOD – přehled změn 

• Metodika záškoláctví 

• Leták NZDM – Pomoc se školou 

• Žádost NZDM  


