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Zápis z 1. kulatého stolu roku 2022  

pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov 
 

Den konání: 9. 2. 2022 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 1. kulatého stolu roku 2022 byli přítomní Ing. Matyášovou přivítáni a seznámeni 

s programem. 

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhl 1. kulatý stůl on-line formou prostřednictvím 

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

 

• personální změny  

- nová koordinátorka komunitního plánování Štěpánka Rohmová – nástup 21. 2. 2022 

- březen 2022 změna opatrovníka - Milada Pastorová, tel.: 354 224 859,  

e-mail: mpastorova@ostrov.cz 

- záškoláctví řeší na OSVZ sociální pracovnice Mgr. Helena Ehm – tel.: 354 224 820, e-mail: 

hehm@ostrov.cz 

 

• výchovné aktivy na základních školách 

- možnost účasti sociálních pracovníků OSPOD na výchovných aktivech, či jednáních 

s nezletilými dětmi, případně s rodiči 

 

• pohovory s dětmi 

- OSPOD má oprávnění jednat s dětmi bez přítomnosti rodičů a bez jejich informování - § 52 

zákona SPOD 

 

• 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 

 

• krizový byt 

- v současné době krizový byt obsazený od 14. 2. 2022 – maximálně na 3 měsíce 

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

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

 

https://www.ostrov.cz/milada-pastorova/o-1246/p1=11825
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
file:///C:/Users/schmiedova/Desktop/Kulaté%20stoly/15.%20kulatý%20stůl/acermakova@ostrov.cz
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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 

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

kámo!“ – únor/březen 2022 – termíny v závislosti na epidemiologické situaci 

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

odpovědností – Leták desatero „To je zákon, kámo!“ 

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

- MAS Krušné hory i v letošním roce pořádá příměstské tábory o jarních prázdninách 

- proběhnou 2 turnusy ve spolupráci s organizací Nemos Plus, s. r. o. a organizací Náhradním 

rodinám, o. p. s. – 14. 3. – 18. 3. 2022 – 1. turnus Pernink a okolí, 2. turnus DDM Nová Role 

 

• Úřad práce - pobočka Ostrov 

- novela zákona SPOD – změna dávek pěstounské péče – 

https://www.uradprace.cz/web/cz/davky-pestounske-pece-a-zaopatrovaci-prispevky1  

- od ledna 2022 změna systému  

- 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 

- novela zákona o státní sociální podpoře – změny uvedeny v přiloženém odkazu  

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/novy-rok-prinese-zmeny-u-prispevku-na-peci-davek-

a-prukazu-pro-ozp 

- novela zákona o hmotné nouzi – ORP povinno hlásit přestupky na ÚP - přílohou zápisu 

- 8. výzva projektu Obědy do škol ukončena koncem ledna 2022 

mailto:vrchoticka@mas-krusnehory.cz
https://www.revolutiontrain.cz/v2/navaznost.php
https://www.uradprace.cz/web/cz/davky-pestounske-pece-a-zaopatrovaci-prispevky1
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/novy-rok-prinese-zmeny-u-prispevku-na-peci-davek-a-prukazu-pro-ozp
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/novy-rok-prinese-zmeny-u-prispevku-na-peci-davek-a-prukazu-pro-ozp
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• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub Ostrov 

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

Ostrov | Facebook, instagram NZDM 21 (@nzdm21)  

- besedy v NZDM Ostrov za účasti Městské policie Ostrov a OSPOD budou probíhat  

i v letošním roce – probíhá příprava termínů a realizace 

- rozšíření sociální práce v terénu o oblast město Jáchymov – spolupráce NZDM a OSPOD 

- 31. 3. 2022 – seminář pro mateřské školy – „Rodíme se totálně závislí na vztazích“ – 

přednášející MUDr. Jan Svoboda a pan Dudek 

- od 8:00 do 12:00 hodin pro pedagogy MŠ, od 12:00 do 16:00 hodin pro rodiče 

 

• 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 se s ohledem na epidemiologickou situaci mění termíny programů 

preventivních aktivit v základních školách  

- bližší informace a aktuality na https://www.svetlokadanzs.cz/ 

 

• Náhradním rodinám, o. p. s. 

- pořádání 2 příměstských táborů ve spolupráci s MAS Krušné hory, o. p. s. a organizací Nemos 

Plus, s. r. o. 

- 2 turnusy v období jarních prázdnin – 14. 3. – 18. 3. 2022 – 1. turnus Pernink a okolí, 2. turnus 

DDM Nová Role 

- více informací na https://mas-primestsketabory.cz/ a na sociální síti facebook  

https://m.facebook.com/groups/primestsketaborymaskrusnehory/ 

 

 

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
https://www.svetlokadanzs.cz/
https://mas-primestsketabory.cz/
https://m.facebook.com/groups/primestsketaborymaskrusnehory/
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• Člověk v tísni o. p. s. 

- odchod aktivizační pracovnice ze SAS Ostrov – Anna Bíbová k půli února 2022 

- výběrové řízení na nového aktivizačního pracovníka bude vyhlášeno, v případě potřeby se 

obracet na koordinátorku služby SAS – Zuzana Habrichová, e-mail 

zuzana.habrichova@clovekvtisni.cz 

- dluhové poradenství – objekt bývalé knihovny v Ostrově je poskytováno klientům každou 

středu a čtvrtek, odborný pracovník Lenka Šindelářová  

 

• ZŠ Masarykova 

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

na epidemiologickou situaci – přesun na neurčito po stabilizaci epidemiologické situaci 

- s ohledem na epidemiologickou situaci jsou žáci testováni každé pondělí, testování končí 18. 

2. 2022, v současné době 20 % absence žáků  

 

• ZŠ Májová 

- stabilizace stavu ve škole - zmírnění absence žáků a učitelů s ohledem na epidemiologickou 

situaci v ČR 

 

• ZŠ Hroznětín 

- v současné době vysoká absence žáků a učitelů z důvodu onemocnění Covid - 19 

- bez dotazů 

 

• MŠ Halasova 

- MŠ hodnotila spolupráci s OSVZ jako bezproblémovou 

  

mailto:zuzana.habrichova@clovekvtisni.cz
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• MDDM 

- i v letošním roce poskytne MDDM Ostrov 2 volná místa na každém turnusu Dětského tábora 

v Manětíně pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin – celkem 10 míst ( pro rok 2022 plně 

obsazeno) 

- v současné době se již MDDM domlouvá individuálně s rodinami nahlášených dětí 

 

Aktuální problematika, dotazy 

 

• problematika sociálně patologických jevů 

- finanční rozpočet OSVZ v rámci prevence sociálně patologických jevů pro rok 2022 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  

- ZŠ, jejichž zřizovatelem je město Ostrov, dostávají finanční prostředky na prevenci sociálně 

patologických jevů ve výši 30 000 Kč – spolufinancování aktivit s OSPOD? 

- zvážit možnost preventivních aktivit ve spolupráci s Mgr. Michaelou Veselou - 

https://spolecnekbezpeci.cz/ 

 

• Žádosti – příspěvek města na zdravotně postižené děti, individuální dotace 

- příspěvek města na zdravotně postižené děti – jednorázový příspěvek zdravotně 

postiženým dětem, přímá pomoc dětem se zdravotním postižením a současně podání pomocné 

ruky rodinám, pěstounům a dalším, kteří se jim snaží pomoci v nelehkém životním údělu 

- formuláře žádosti o příspěvek a pravidla jsou volně dostupné na stojanech Odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví Městského úřadu Ostrov, Jáchymovská 1, lze je najít také na webových 

stránkách města www.ostrov.cz>Město Ostrov>Dotace poskytované městem> příspěvek města 

pro zdravotně postižené děti 

https://spolecnekbezpeci.cz/
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- termín pro podání žádostí o příspěvek na rok 2022 je od 1.2.2022 do 31.10.2022 

- individuální dotace - řešení konkrétní potřeby konkrétního subjektu - žadatele  

- účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace 

- o takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě 

ocitl, nejpozději však do 31. 10. 2022, o poskytnutí dotace je třeba požádat písemně, přičemž 

žádosti musí mít alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

- dotace je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy 

 

• Denní stacionář x sociálně terapeutické dílny 

- situace stále nezměněna, termín otevření zařízení je odložen na neurčito 

- aktuálně Ing. Bráborec čeká na vhodný dotační titul, který by se dal využít k financování DS 

a STD - investice 

 

• Odbor finanční a školství – Gabriela Amstibovská 

- testování na školách končí 18. 2. 2022 

 

 

2. kulatý stůl roku 2022 

Jednání 2. kulatého stolu v roce 2022 pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov proběhne 

11. 5. 2022 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: 

Leták desatero „To je zákon, kámo!“ 

Novela zákona o hmotné nouzi 


