
 

MAP Karlovarsko III (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20.082/0019936) 

Zápis ze setkání na téma školy a sociální problematika a místní akční plánování 

Místo konání: Kinokavárna Nejdek 
Datum: 21. 3. 2023 od 14:00 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
Setkání bylo rozděleno do dvou bloků, první z nich se týkal škol a sociální problematiky a probíhal 

formou panelové diskuze. Tématem druhého bloku byla příprava akčního plánu na roky 2024 a 2025. 

Blok 1: Spolupráce škol, OSPOD a sociálních služeb 

Cílem bylo společné hledání řešení sociální problematiky na školách, sladění vzájemných očekávání, jak 

může postupovat škola a kdo může pomoci.  

Jako panelisté se účastnili:  

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková (ředitelka ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary) 
Mgr. Iveta Ryšková (Krajský úřad Karlovarského kraje, oddělení sociálně právní ochrany dětí) 
Ing. Bc. František Pavlásek (Magistrát města Karlovy Vary, odbor sociálně právní ochrany dětí) 
Mgr. Janka Kotrabová (Krajský úřad Karlovarského kraje, oddělení vzdělávání) 
Jana Parnahajová, DiS. (Člověk v tísni, o.p.s.) 

Manažerka projektu přivítala účastníky, představila cíl a téma setkání a jednotlivé panelisty. Dotazy 

kladla manažerka projektu a také účastníci mohli pokládat své dotazy.  

Diskutované okruhy:  

• Vzájemná komunikace mezi školami a OSPOD. Činnost OSPOD.  

• Představení pozice sociálního pedagoga na škole. 

• Možnosti financování pozice sociálního pedagoga a podobných podpůrných profesí či aktivit 

na školách. 

• Představení fungování sociálních služeb, které pomáhají rodinám a spolupracují se sociálním 

odborem na městě. V Nejdku je od ledna nově sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

pod organizací BEZva Nejdek o.p.s. Důležité je, aby sociální služba získala důvěru rodiny, až 

potom rodina přizná potíže a co je potřeba řešit. 

Ze setkání vyplynuly některé konkrétní „úkoly“: 

• Ředitelka ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary nabízí přenos dobré praxe pozice sociálního 

pedagoga. Bylo by vhodné, aby probíhala pracovní setkání pracovníků těchto podpůrných 

pozic na pomezí mezi školství a sociální sférou, rovněž také supervize. 

• Krajský úřad Karlovarského kraje, oddělení vzdělávání: Budou znovu informovat školy, že 

v případě zápisu dítěte/žáka do nespádové školy, má tato škola informovat spádovou školu 

dítěte/žáka, příp. může také informovat starostu obce, která nemá školu. 



• Krajský úřad Karlovarského kraje a realizační tým MAP: Rady od psychologa (příp. spolupráce 

s pedagogickými fakultami) směrem ke školám, co a v jakém věku by měli učit v rodinné 

výchově (co učit chlapce, co učit dívky, kdy je dítě schopno chápat povinnosti rodiče).  

Na setkání proběhla rovněž diskuze v rámci aktérů z Nejdku. Diskutovalo se o odkladech povinné školní 

docházky. Mateřské školy by uvítaly přípravné třídy na základních školách, ale základní školy by musely 

vědět, že přípravné třídy budou opravdu naplněny, což v minulosti nebylo. Město Nejdek zjistí zájem 

o přípravný ročník, zapojeny budou také sociální služby. 

 

Blok 2: Představení návrhu akčního plánu 

Ve druhém bloku představila manažerka projektu jednotlivé aktivity návrhu akčního plánu na roky 

2024 a 2025. Seznámila přítomné s postupem prioritizace aktivit a vznikem finálního akčního plánu. Na 

26. 4. 2023 od 14:00 je v plánu detailní on-line představení jednotlivých aktivit a následovat bude 

hlasování škol o prioritách. Ve výsledné podobě akčního plánu je potřeba zohlednit kromě výsledku 

hlasování také různé typy škol a pravidla OP JAK.  

Návrh akčního plánu je zveřejněn na webu: https://www.mas-sokolovsko.eu/wp-

content/uploads/2023/02/MAP-KV-III_akcni-plan-navrh_web.pdf 

 

Zapsala Hendrichová 
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