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Zápis z 2. kulatého stolu roku 2022  

pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov 
 

Den konání: 11. 5. 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 2. kulatého stolu roku 2022 byli přítomní Ing. Matyášovou přivítáni a seznámeni 

s programem. 
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Novinky na OSVZ, informace OSPOD 

 personální změny  

- nová koordinátorka komunitního plánování Simona Aiznerová – telefonní kontakt 

354 224 859, e-mail: saiznerova@ostrov.cz 

 problematika sociálně patologických jevů 

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

60 000 Kč  

- z řádku rozpočtu v předchozích letech financována preventivní zážitková divadla pro základní 

školy a seniory 

- ze stran seniorů je větší zájem o akci Na kafíčko s Městskou policií Ostrov, nejbližší akce se 

koná 20. 5. 2022 

- zážitkové divadlo pro seniory v letošním roce ze strany OSVZ realizováno nebude 

-  v roce 2022 financovány preventivní aktivity občanského sdružení Společně k bezpečí - 

https://spolecnekbezpeci.cz/ 

- dále zvážit možnost preventivních aktivit ve spolupráci se Světlo Kadaň z. s. – pa. Broumská 

- i v letošním roce proběhne projekt Protidrogového vlaku – financováno z rozpočtu MAS 

Krušné hory a příspěvku Města Ostrov, více informací podá MAS Krušné hory 

- dále možnost preventivních přednášek pro ZŠ zdarma od vzdělávací společnosti Calliditas s. 

r. o. - https://calliditas.net/ 

 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 

 

 

mailto:saiznerova@ostrov.cz
https://spolecnekbezpeci.cz/
https://calliditas.net/
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 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 volný 

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

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

 

Komunitní plánování sociálních služeb 

- aktualizace komunitního plánu sociálních služeb na rok 2023 – 2027, komunitní plán bude 

aktualizován a předložen do orgánů města do listopadu 2022 

- Den rodin a seniorů – 17. 9. 2022 – cílem je propojení generací, prezentace sociálních služeb 

- za podpory Města Ostrov a Domu kultury Ostrov akce proběhne na Mírovém náměstí 

v Ostrově 

- v případě zájmu o účast na uvedené akci lze kontaktovat koordinátorku komunitního 

plánování, paní Aiznerovou, 354 224 859, saiznerova@ostrov.cz 

 

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 

- projekt MAS Krušné hory II do konce září 2022, v přípravě MAS Krušné hory III  

- 19. 5. 2022 od 15:00 hodin - závěrečná konference v Domě kultury Ostrov 

- projekt Protidrogového vlaku v rámci primární protidrogové prevence bude zajištěn                     

a financován z rozpočtu MAS Krušné hory, a dále za podpory Města Ostrov 

- Protidrogový vlak bude přistaven v Ostrově na vlakovém nádraží, pevný termín není prozatím 

stanoven  (zřejmě říjen 2022) 

mailto:kmatyasova@ostrov.cz
mailto:acermakova@ostrov.cz
mailto:saiznerova@ostrov.cz
mailto:vrchoticka@mas-krusnehory.cz
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- https://www.revolutiontrain.cz/v2/ 

- o letních prázdninách proběhnou adaptační skupiny pro děti 6 – 14 let z Ukrajiny – příprava 

na integraci, v rámci jednoho se děti budou učit českému jazyku a poznávat okolí, bližší 

informace přílohou Letní příměstské tábory MAS Krušné hory 

 Úřad práce - pobočka Ostrov 

- od 1. 4. 2022 navýšeno životní minimum 

- pomoc pro občany Ukrajiny – humanitární dávka poskytována po dobu 6 měsíců od udělení 

ochrany, do současné doby přiznáno 1100 humanitárních dávek 

- bližší informace na odkaze https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-

ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele#hud 

- obnoveno poskytování potravinové pomoci příjemcům dávek v hmotné nouzi prostřednictvím 

potravinové banky (obnoveny zásoby) 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub Ostrov 

- změna provozní doby, informační leták přílohou zápisu – Změna provozní doby NZDM 

- redukce personálního obsazení z důvodu změn úvazku a nedostatku finančních prostředků 

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

Ostrov | Facebook, instagram NZDM 21 (@nzdm21)  

- konání příměstského tábora ve dnech 18. 7. 2022 – 22. 7. 2022 

 KSK Centrum 

- aktuality na webu - https://kskcentrum.cz/ 

- dluhová poradna na Městském úřadě v Ostrově každé úterý od 12:00 do 14:00 hodin 

- služby poskytovány nejen českým rodinám, ale i rodinám z Ukrajiny – za podpory organizace 

Romodrom 

- organizace zřizuje 12 sociálních bytů, možnost využití i pro ostrovské klienty 

- září 2022 – akce Milostivý podzim – návaznost na Milostivé léto 

 

 

https://www.revolutiontrain.cz/v2/
https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele%23hud
https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele%23hud
https://www.facebook.com/nzdm.ostrov
https://www.facebook.com/nzdm.ostrov
https://www.instagram.com/nzdm21/
https://kskcentrum.cz/
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 Světlo Kadaň, z.s. 

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

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

- nově workshop Rozcvičky v prevenci – tréninková setkání preventivních pracovníků, 

zaměřená na posilování dovedností realizace technik při práci se skupinou, reflexi  

a sebezkušenost 

- představení workshopu dne 8. 6. 2022 od 14:00 do 16:30 hodin na Základní škole jazyků 

Karlovy Vary – příloha Světlo Kadaň, z. s. Rozcvičky v prevenci 

- dále v rámci šesti blokového kurzu po čtyřech hodinách, 250 Kč/ účastník 

- spolupráce Světla Kadaň, z. s. se spolkem ŠPAS – Škola porozumění a sdílení - projekt Druhý 

krok - preventivní program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, který vychází z tzv. sociálně-emocionálního 

učení 

- https://spolekspas.cz/o-programu-druhy-krok/ 

 TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s. 

- sociální služba poskytuje podporu a pomoc zrakově postiženým občanům dosáhnout 

maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života 

- sociální služba je poskytována občanům od 16 let 

- sociální služba jedná s Krajským úřadem Karlovarského kraje o rozšíření – chybí služba  

pro klienty od 8 do 15 let 

- v rámci projektu se Střední průmyslovou školou služba poskytuje podporu zrakově 

postiženému žákovi Základní školy Dvory v Karlových Varech – vytvoření hmatové mapy 

- organizace pořádá zážitkové workshopy pro veřejnost 

 Středisko výchovné péče 

- Den otevřených dveří v rámci výročí 25 let otevření SVP – 28. 6. 2022, v dopoledních 

hodinách otevřeno pro odbornou veřejnost, od 13:00 do 15:00 hodin otevřeno pro veřejnost 

- psychologické, speciálně pedagogické a sociálně výchovné poradenství nově poskytováno 

v Mariánských Lázních a v Chebu v rámci dojezdu  

file:///C:/Users/schmiedova/Desktop/Kulaté%20stoly/vedouci.prevence.svetlozs@seznam.cz
https://spolekspas.cz/o-programu-druhy-krok/
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- s ohledem na ekonomickou situaci zřejmě dojde k navýšení poplatků za pobytové služby 

- v době letních prázdnin SVP omezený provoz – letní aktivity pouze pro děti, které prošly 

pobytem v SVP 

- SVP pořádá rodičovské skupiny 

- aktuální sociálně patologické jevy – požívání alkoholu a OPL, násilí mezi dětmi, spory mezi 

rodiči a dětmi, problematická situace matek samoživitelek, děti nejsou koncentrované – neudrží 

pozornost, jsou otupělé = nutná podpora rodin a multidisciplinární spolupráce 

 Člověk v tísni o. p. s. 

- nová aktivizační pracovnice ze SAS Ostrov – Veronika Kučerová 

- koordinátorka služby SAS – Zuzana Habrichová, e-mail: 

zuzana.habrichova@clovekvtisni.cz, přílohou zápisu informační leták - Člověk v tísni o. p. 

s. Program SASRD 

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

středu a čtvrtek, odborný pracovník Lenka Šindelářová  

- v rámci služby v Karlových Varech zřízen tým poskytující poradenství a pomoc lidem 

z Ukrajiny, pro lidi z Ukrajiny zřízena helplinka – příloha Člověk v tísni o. p. s. Helplinka 

pro UK a příloha Člověk v tísni o. p. s. Poradenství pro UK 

- pa. Habrichová zůstane zatím členkou pracovní skupiny Rodina, děti a mládež KPSS, a to 

do doby, než se nová kolegyně v rámci SASRD zaučí 

 ZŠ Krušnohorská 

- o letních prázdninách proběhne rekonstrukce budovy – výměna oken, zateplení 

- ZŠ Krušnohorská je stále ochotna nabídnout prostory pro sociálně terapeutické dílny  

 ZŠ Masarykova 

- Den otevřených dveří – 26. 5. 2022 - výročí 95 let první české školy v Ostrově – akce dle 

vládních opatření s ohledem na epidemiologickou situaci – přesun na neurčito po stabilizaci 

epidemiologické situace 

- Od 9:00 do 13:00 hodin prohlídka školy, od 13:00 hodin program před základní školou 

mailto:zuzana.habrichova@clovekvtisni.cz
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- vstupné dobrovolné, výtěžek poputuje pro děti z Ukrajiny, kteří navštěvují základní školu 

- zástupce základní školy avizoval nekorektní jednání ze strany policistky Karlovarského kraje, 

na ZŠ Masarykova šikana neshledána, z dotazníkové šetření vyplývá spokojenost se školním 

prostředím 

 ZŠ Hroznětín 

- beze změn, dotazů 

 MDDM 

- kroužky pro děti běží do konce června 2022 

- v letošním roce se konají Dětské tábory v Manětíně a příměstské tábory ve spolupráci MDDM 

a Ekocentra Ostrov 

- 14. 5. 2022 proběhl Den otevřených dveří v Manětíně – možnost prohlédnout si táborové 

prostředí 

- 21. 5. 2022 proběhne Den rodin v prostorách MDDM a Ekocentra Ostrov, v Městské knihovně 

Ostrov a v Domě kultury Ostrov 

- každoročně se koná akce Prima den dětí v rámci svátku Dne dětí – 28. 5. 2022 od 14:00 do 

17:00 hodin  

- opět umožněn pobyt dětí ze sociálně slabých rodin v rámci každého běhu LT Manětín (celkem 

10 dětí) za zvýhodněnou cenu 

 

Aktuální problematika, dotazy 

 Situace na Ukrajině 

- nově koordinátorka pro ukrajinské uprchlíky v Ostrově a okolí – Mgr. Lenka Samková, 

telefonní kontakt 727 964 059, e-mail: ukrajinci.ostrov@seznam.cz  

- informační leták přílohou zápisu – Koordinátor pro ukrajinské uprchlíky 

- do 30. 6. 2022 uzavřena rámcová smlouva s Karlovarským krajem o poskytování solidární 

dávky 

- od 9. 5. 2022 KACPU přesunuto do depozitáře krajské knihovny, přes noc možnost přespání 

pro ukrajinské uprchlíky 

 

mailto:ukrajinci.ostrov@seznam.cz
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 Denní stacionář x sociálně terapeutické dílny 

- Ing. Bráborec odstoupil od záměru vybudovat v Ostrově denní stacionář a sociálně 

terapeutické dílny z důvodu financování – bez vhodného dotačního titulu  

 Denní centrum Žirafa z. s. 

- nově sociální služby poskytovány v Karlových Varech – U Trati 70/9, Karlovy Vary – 

Bohatice 

- září 2022 – otevření týdenního stacionáře 

 

3. kulatý stůl roku 2022 

Jednání 3. kulatého stolu v roce 2022 pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov proběhne 

12. 10. 2022 od 13:00 hodin v zastupitelském sále.  

Oficiální pozvánka bude zaslána písemně. 

 

 

 

Přílohy: 

Letní příměstské tábory MAS Krušné hory  

Změna provozní doby NZDM 

Světlo Kadaň, z. s. Rozcvičky v prevenci 

Člověk v tísni o. p. s. Program SASRD 

Člověk v tísni o. p. s. Helplinka pro UK  

Člověk v tísni o. p. s. Poradenství pro UK 

Koordinátor pro ukrajinské uprchlíky 
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