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   Zápis č. 1 z jednání  

Komise sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu Ostrov,  

konané dne 8. 1. 2020  

 
 

Přítomni: Ing. Kateřina Šplíchalová, Ing. Bc. Alena Čermáková, Mgr. Pavlína Zapletalová, Mgr. Jana 

Lidická, Ladislav Martínek, Mgr. Martin Filip, Milan Kováč, Marie Rondevaldová, 

 

Asistent komise: Bc. Markéta Schmiedová  

 

Hosté: Jaroslava Kasslová, Thea Castková 

 

Nepřítomni: Mgr. Ivan Machek, Julie Pöhlmannová 

 

Omluveni: Ing. Jitka Samáková, Mgr. Lenka Kubínová, Bc. at Bc. Jitka Bábalová DiS., Bc. Daniela 

Tothová, Ladislav Jurek 

 

 

Program:    

 

 

1. Úvodem byli přítomni přivítáni a v návaznosti na předchozí jednání komise SPOD byla 

probírána následující témata. 

 

 

2. Prevence sociálně patologických jevů 

•  Fórum pro prožitkové vzdělávání 

- v listopadu 2019 odehrána představení pro žáky 4. až 9. tříd ZŠ v Ostrově - 

‚Nekecej a hraj!‘ a ‚Lavina‘ 

- rozpočet na rok 2020 – 30 000 Kč 

- velký zájem ze strany základních škol – zkušený a vzdělaný herecký tým, 

představení hraná formou prožitkových vzdělávacích metod 

• Zážitkové divadlo pro seniory 

- 25. 2. T klub – divadlo zaměřené na prevenci nástrah každodenního života ve 

vztahu k seniorům 

- akce se zúčastní preventistka MP, p. Pöhlmannová a p. Prokop – do budoucna je 

zvažována možnost, že by představení pro ZŠ i seniory hráli ostrovští ochotníci  

• OSPOD  

- přednášky kurátorů pro mládež – v průběhu aktuálního školního roku možnost 

opětovných přednášek v rámci ZŠ ORP Ostrov– interaktivní přednášky 

 

 

 

3. Aktuální problematika – informace Policie ČR – praporčík Jaroslava Kasslová 

• šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana  

- prudký nárůst šikany na základních školách v letošním školním roce 
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- šikana se projevuje již na prvním stupni (slovní útoky, kyberšikana, fyzická 

napádání) 

- tento jev se aktuálně nejvíce projevuje na ZŠ Hroznětín a ZŠ Ostrov, Masarykova 

- agresory jsou zejména děti ze slabších sociálních vrstev 

 

• užívání alkoholu mladistvými 

- dochází ke snížení věkové hranice, kdy děti ve větší míře požívají alkohol (11-12 

let) 

 

➢ v obou případech je nutná prevence ve školních zařízeních – spolupráce PČR, ZŠ a OSPOD 

(sociální kurátor) 

➢ uspořádání přednášek pro vedení školy a pro rodiče  

➢ využití programu primární prevence zaměřené na prevenci rizikových jevů – Světlo Kadaň 

z.s. 

 

 

4. Informace OSPOD  

• krizový byt 

- aktuálně je krizový byt obsazen seniorkou, která se ocitla v bezprostřední krizové 

situaci; byt obsazen do 21. 1. 2020 

- v jednání je zřízení dalšího krizového bytu – pouze pro matky s dětmi; byt by se 

nacházel na adrese Odborů 612 

• Nádech, pomoc a podpora rodičů samoživitelů z. s. 

- nově vzniklá nezisková organizace na pomoc a podporu rodičů samoživitelů 

- nezisková organizace zřizuje sklad materiální pomoci, kde si rodiče samoživitelé 

mohou vybrat, co potřebují – drogistické zboží, potraviny, vybavení do bytu, a to bez 

nutnosti předložení potvrzení o hmotné nouzi 

• převoz dítěte 

- ve spolupráci s PČR je možnost převozu dítěte nacházejícího se v bezprostředním 

ohrožení života – oblast Karlovarsko, v případě delší vzdálenosti je nutný výjezd 

policejní eskorty 

 

5. V diskuzi byly zodpovězeny dotazy jednotlivých členů komise.  

 

Další termín jednání komise je předběžně sjednán na den 8. 4. 2020 v 14:00 hodin. 

Pozvánka na jednání bude všem členům zaslána písemně. 

 

 

 

 

 

 

                        Ing. Kateřina Šplíchalová 

           předsedkyně komise 

V Ostrově dne 9. 1. 2019 

Zapsala: Bc. Markéta Schmiedová 


