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ÚVODNÍ SLOVO  

Strategický plán Lokálního partnerství Sokolov definuje základní směr řešení problematiky sociálního 

vyloučení v Sokolově do konce roku 2016. Tento dokument je pokračováním strategického plánu 

Lokálního partnerství Sokolov z období 2012 – 2014 a rozšiřuje opatření 1.3 Plánu rozvoje sociálních 

služeb města Sokolova na období 2014 – 2018.  

Cílem strategického plánu je stanovit takové priority, cíle a návrhy opatření, které pomohou nalézt 

optimální řešení a co nejvhodnější prostředky a postupy směřující k postupnému odstraňování 

sociálního vyloučení ve městě Sokolov. 

Strategický plán je sestaven tak, aby při realizaci jeho opatření byly co nejvíce čerpány finanční 

prostředky z evropských, národních a krajských dotačních programů a nenárokuje si v žádném z cílů 

čerpat prostředky z rozpočtu města. Strategický plán dává především z důvodu přechodu dotačního 

řízení MPSV na kraje od 1. 1. 2015 doporučení, aby město Sokolov mělo i nadále v rozpočtu města 

vyčleněny adekvátní finanční prostředky na podporu sociálních služeb (Fond sociální podpory) a 

současně provedlo revizi aktuální podoby rozdělování prostředků v tomto fondu dle jednotlivých 

cílových skupin (více v tabulce průřezová témata). 

Proces strategického plánování se zaměřením na oblast sociálního začleňování, vedení Lokálního 

partnerství a řízení většiny pracovních skupin byl v Sokolově předchozí 3 roky koordinován 

Agenturou pro sociální začleňování. Tím, že intenzivní podpora ze strany Agentury pro sociální 

začleňování v červnu 2014 v Sokolově končí, agenda sociálního začleňování bude dále rozvíjena pod 

společným patronátem vedení města a odboru sociálních věcí při snaze o zapojení všech relevantních 

partnerů do plánovacích a dalších procesů. Snahou je, aby po odchodu Agentury pro sociální 

začleňování zůstaly zavedené procesy ve městě plně funkční a koordinovaný proces sociálního 

začleňování tak mohl pokračovat i v dalších letech. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na řešení problematicky sociálního 

vyloučení v Sokolově. Bylo pro mě příjemné a velmi přínosné s Vámi pracovat.  

Milan Greineder, lokální konzultant 

Agentura pro sociální začleňování 

Lokální partnerství Sokolov 

Agentura pro sociální začleňování vstoupila do Sokolova za účelem vytvoření, spravování a vedení 

komunikační platformy lokálního partnerství. Jeho členy se stali zástupci města, veřejné správy, škol, 

nevládních organizací a další aktéři, kteří doposud realizovali své sociálně integrační snahy víceméně 

samostatně. Lokální partnerství se snažilo tyto subjekty propojit a umožnit jim společně hledat a 

nalézat řešení na vzniklé problémy. Snahou Lokální partnerství je být silným celkem, který má 

schopnost provést zásadní systémové změny pro zlepšení sociální situace obyvatel města. Po ukončení 

intenzivní podpory ze strany Agentury pro sociální začleňování (konec června 2014) je vedení 

Lokálního partnerství Sokolov předáno odboru sociálních věcí. Součástí Lokálního partnerství dále 

zůstávají 3 pracovní skupiny (vzdělávání a volný čas; zaměstnávání; rodina a sociální služby). Jednou 

měsíčně probíhá setkání zástupců NNO, státní a městské policie se zástupci OSPOD a oddělení soc. 

služeb při OSV (vede pí Černá či pracovnice OSPOD) v rámci pracovní skupiny rodina a sociální 

služby, kde bude také řešena i oblast bydlení. Členové pracovní skupiny zaměstnávání (vede p. 

Beránek ze Srdce a čin, o.p.s.) a pracovní skupiny vzdělávání a volný čas (vede pí Randová z odboru 

školství a kultury) se scházejí minimálně jednou za 2 měsíce.  

Po dohodě se zástupci Městské policie Sokolov neobsahuje strategický plán Lokálního partnerství 

Sokolov na období 2014 – 2016 priority, cíle a konkrétní opatření pro oblast sociální patologických 
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jevů. Tato oblast bude podrobně popsána ve strategickém plánu prevence kriminality, který bude 

v roce 2014 vypracován Městskou policií Sokolov. Pracovní skupina sociálně patologické jevy (neboli 

Interdisciplinární tým) se i nadále bude scházet 1x měsíčně pod vedením paní Procházkové z Městské 

policie Sokolov. Sdílení informací mezi pracovní skupinou vedenou městskou policií a pracovními 

skupina lokálního partnerství bude zaručena tím, že všech pracovních skupin se účastní zástupci 

neziskových organizací.  

Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 – vzdálená 

podpora 

 
Vůdčí roli po ukončení intenzivní podpory Agentury pro sociální začleňování je přenesena na odbor 

sociálních věcí, který je aktivním členem a koordinátorem Lokálního partnerství. Agentura pro 

sociální začleňování bude dále městu Sokolov nabízet tzv. vzdálenou podporu. Cílem vzdálené 

podpory je pomoci lokalitám, ve kterých Agentura ukončí svou činnost zajistit kontinuitu integrační 

politiky, dokončit započatá opatření a včlenit potřebné procesy do struktur města. Součástí je i 

sledování progresu a přenos dobrých praxí. Vzdálená podpora bude probíhat po dobu minimálně 6 

měsíců. Vzdálená podpora je poskytována za předpokladu, že existují koordinační platformy (lokální 

partnerství a pracovní skupiny) a je zřízena pozice koordinátora inkluzivních politik. Agentura zůstává 

členem Lokálního partnerství a zastává koordinační, facilitační a expertní roli. Důraz je kladen na 

telefonický kontakt, mailovou komunikaci, ale bude nabízena i přímá intervence v lokalitě (odhad 

místní intervence 1x za 3 měsíce, další podpora max. 20 hodin čtvrtletně). Městu Sokolov budou dále 

nabízeny odborné a metodické semináře. Zástupce odboru sociální věcí (pí Černá) jako tzv. 

koordinátor inkluzivních politik se bude účastnit pravidelných setkání s dalšími koordinátory z jiných 

města, kde Agentura působila za účelem sdílení zkušeností.  

Členové Lokálního partnerství Sokolov 

 Město Sokolov 

 Agentura pro sociální začleňování  

 Policie ČR 

 Městská policie 

 Úřad práce, kontaktní pracoviště Sokolov 

 Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov 

 Základní škola Pionýrů 

 Základní škola Rokycanova 

 Základní škola Běžecká 

 Základní škola Švabinského 

 Základní škola Křižíkova 

 Integrovaná střední škola technická a ekonomická 

 Střední škola živnostenská 

 BFZ – vzdělávací akademie, s.r.o. 

 Člověk v tísni, o.p.s. 

 Kotec, o.p.s. 

 Pomoc v nouzi, o.p.s.  
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 Probační a mediační služba ČR, středisko Sokolov 

 Římskokatolická farnost Sokolov 

Proces tvorby a struktura strategického plánu 

Strategický plán Lokálního partnerství Sokolov na období 2014 – 2016 můžeme považovat za určitý 

scénář, který nám říká, kde se momentálně nacházíme, kam dále směřujeme, jaké prostředky hodláme 

použít a jakou roli  bude každý z nás zastávat. Nad jeho naplňováním dohlíží Lokální partnerství, které 

pravidelně informuje vedení města a její orgány o jeho dílčích krocích.  

Na tvorbě strategického plánu se podílely všechny partnerské subjekty Lokálního partnerství Sokolov 

v různé míře jejich zapojení. Hlavním úkolem města a dalších subjektů je nyní uskutečnit jeho 

naplnění.  

Strategický plán obsahuje kompletní práci pracovních skupin a Lokálního partnerství. Začíná vizí, jak 

by mělo město Sokolov z pohledu sociální integrace vypadat za deset let, a posláním Lokálního 

partnerství. Na poslání a vizi strategického plánu se všichni členové pracovních skupin shodli. 

Strategický plán dále pokračuje popisem jednotlivých oblastí, jejich vybraných priorit a vytyčených 

dlouhodobých cílů, které jsou doplněny o postupné cíle krátkodobé. Každý krátkodobý cíl má 

preferovanou i záložní strategii včetně potřebných finančních zdrojů, která je následně rozpracována 

do jednotlivých kroků/opatření. Každé opatření má svůj termín realizace a určeny osoby a instituce 

zodpovědné za jejich vykonání.  
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VIZE LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV  

Sokolov je přitažlivým městem, kde každý jeho občan žije s pocitem bezpečí a vzájemného 

porozumění. Ve městě je zajištěna dobrá a přátelská spolupráce mezi státními institucemi, 

samosprávou, neziskovými organizacemi a ziskovým sektorem za účelem eliminace sociálního 

vyloučení. Město má dostupnou a optimální síť sociálních služeb. Tyto služby jsou vzájemně 

koordinované, je zajištěna jejich návaznost a stabilizovaný, víceletý systém jejich financování.  

Sokolov - město příjemné pro život. 

POSLÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV 

Posláním Lokálního partnerství Sokolov je při pravidelných setkáních zástupců města, veřejné správy, 

škol, nevládních organizací a dalších aktérů hledat a nalézat taková integrační opatření, která povedou 

k naplnění vize Lokálního partnerství Sokolov. Své dílčí kroky k naplnění vize Lokální partnerství 

Sokolov vyhodnocuje, aktualizuje a dále s nimi seznamuje širokou veřejnost a politickou reprezentaci.    

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV  

Základní oblasti strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro období 2014 – 2016: 

 Bydlení 

 Zaměstnávání 

 Vzdělávání a volný čas 

 Rodina a sociální služby 

Vlastnímu stanovení priorit a cílů předchází v každé oblasti přehled plnění jednotlivých cílů 

strategického plánu v letech 2012 – 2014, který informuje o stavu naplnění, přičemž v případě 

označení sloupku splněno se jedná o 100% naplnění cíle, označení sloupku v plnění znamená, že cíl se 

podařilo naplnit jen částečně či je v realizaci, označení sloupku nesplněno informuje o neplnění cíle 

zcela. K veškerým cílům bez ohledu na jejich stavu plnění je níže poskytnut komentář. 

Oblast bydlení  

Zhodnocení implementace strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro období 2012 -

2014 v oblasti bydlení 

 

Přehled plnění cílů strategického plánu 2012 – 2014: 

 

 

Priorita 1:  Zlepšení bytové situace sociálně vyloučených osob
 

 

Číslo cíle Znění cíle Splněno V plnění  Nesplněno 
1.1 Do konce roku 2014 existuje funkční a udržitelný 

Systém prostupného bydlení ve městě Sokolov 

  X 

1.1.1 Do konce roku 2012 je ustavena řídící skupina složená 

z členů pracovní skupiny bydlení LP Sokolov a je 

vypracována metodika, řízení a fungování Systému 

(stupně, pravidla a kritéria přidělování, rozhodovací 

procesy, sdílení informací, databáze, kontrakty, 

monitoring, evaluace systému) a schválena orgány 

města, včetně směrnice upravující pravidla přidělování 

X   
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městských bytů začleněných do Systému 

1.1.2 Do září 2013 je vyzkoušena a vyhodnocena pilotní 

fáze Systému prostupného bydlení v Sokolově 

realizovaná v mantinelech stávajících kapacit 

  X 

1.1.3 Systém prostupného bydlení je rozšířen o nové byty 

včetně sociálních služeb (prosinec 2013) 
  X 

 

Priorita 2:  Terénní sociální práce se zaměřením na bydlení 

 

Číslo cíle Znění cíle Splněno V plnění  Nesplněno 
2.1 Systém prostupného bydlení je doplněn 

dostatečným počtem terénních sociálních 

pracovníků (říjen 2013) 

  X 

2.1.1 Je podána projektová žádost o dotační prostředky na 

terénní sociální práci (prosinec 2012) 
  X 

2.1.2 Terénní sociální pracovníci jsou zakomponováni do 

Systému prostupného bydlení (říjen 2013) 
  X 

 
Komentář 

 

Ad 1.1) Cíl nebyl splněn. Systém prostupného bydlení byl sice členy pracovní skupiny bydlení 

vytvořen a následně i schválen radou města. Nepodařilo se zajistit potřebné finance na rozjezd 

systému pro společnost Pomoc v nouzi. Ta jako garant a provozovatel tréninkových bytů v II. stupni 

systému prostupného bydlení nedostala potřebnou výši dotace z MPSV na spuštění prostupného 

bydlení.  

 

Ad 2.1) Cíl nebyl splněn. Projekt IOP na rekonstrukci přístavby bývalé 4. ZŠ na Komunitní centrum 

soc. služeb (NZDM, SAS, TP) neuspěl. Projekt byl sice velmi dobře hodnocen, ale pozdní podání 

žádosti (několikrát projednáváno RM, ZM) a průtahy při kontrole na Centru regionálního rozvoje 

odsunuly Sokolov v seznamu žadatelů a ani dotačně se nenašlo dostatek finančních prostředků pro 

jeho realizaci. Také z důvodu nižších dotací z MPSV, které dostaly poskytovatelé sociálních služeb 

(Kotec, o.p.s. a Člověk v tísni, o.p.s.), nedošlo k rozšíření terénní sociální práce ve městě Sokolov.   

 

Priority a cíle „Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro období 2014 -2016“ pro 

oblast bydlení 

 

Hlavním cílem pro oblast bydlení i nadále zůstává dát šanci rodinám žijícím v nevyhovujících 

bytových podmínkách získat adekvátní bydlení.    

 

Priorita 1: Zlepšení bytové situace sociálně vyloučených osob 

 

Priorita 1:  Zlepšení bytové situace sociálně vyloučených osob
 

 

1.1 dlouhodobý cíl  

Stoupá počet osob odcházejících z krizového bydlení (ubytovny, azylové domy, domy na půl cesty) a 

ze špatných bytových podmínek v sociálně vyloučených lokalitách do standardní formy bydlení v běžné 

zástavbě. 

1.1.1 krátkodobý cíl 

Do poloviny roku 2015 jsou zajištěny podmínky umožňující přechod minimálně 3 

sociálně slabých domácností do standardních forem bydlení (princip prostupnosti). 

Komentář 

V současnosti jsou spol. 

Pomoc v nouzi 

realizovány minitendry z 
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projektu MPSV 

Systémová podpora 

procesů transformace 

systému péče o ohrožené 

rodiny a děti. Do konce 

roku 2014 bude Pomoc 

v nouzi v Sokolově 

poskytovat sociální služby 

ve 2 domácnostech 

s dětmi, které doporučil 

sokolovský OSPOD. Pro 

tyto rodiny byly zajištěny 

byty u soukromých 

vlastníků 

Preferovaná strategie 

Na minitendry z projektu MPSV je navázáno dalšími projekty 

MPSV na podporu sanace rodiny, případně jsou vyhlášeny 

výzvy v OP zaměstnanost prioritní osa 2.1 a 2.2  

 

Po zajištění finančních zdrojů je nastavena spolupráce mezi 

poskytovateli sociálních služeb a dalšími subjekty, která 

umožní umístění sociálně slabých domácností do volných 

bytů primárně v městském bytovém fondu 

Záložní strategie 

Realizace 

původního 

Systému 

prostupného 

bydlení, tak jak 

jej schválila rada 

města na svém 

jednání 6.2.2013 

Rizika 

Absence finančních zdrojů 

ze strany MPSV. Výzvy v 

programovém období 

2015-2020 budou 

vyhlášeny později, projekt 

neuspěje 

Krok/opatření Termín Zodpovědná 

osoba 

Komentář 

1.1.1.1 je provedeno vyhodnocení realizace 

pilotního projektu MPSV Systémová podpora 

procesů transformace systému péče o ohrožené 

rodiny a děti   

Prosinec 

2014 

Odbor sociálních 

věcí, Pomoc 

v nouzi 

 

1.1.1.2 je svoláno setkání pracovní skupiny 

rodina a sociální služby, kde budou na základě 

zjištěných potřeb od poskytovatelů sociálních 

služeb projednány možnosti přechodu sociálně 

slabých domácností do standardních forem 

bydlení 

Prosinec20

14 

Odbor sociálních 

věcí 

 

1.1.1.3 jsou vyhledány vhodné dotační výzvy 

na provozování bydlení pro sociálně slabé 

domácnosti  

Leden 

2015 

Odbor sociálních 

věcí 

 

1.1.1.4 je svolána schůzka vytipovaných 

vlastníků nájemních bytů, provozovatelů 

ubytovacích zařízení, vedení města a 

odpovědných úředníků města a poskytovatelů 

soc. služeb, kde jsou projednány možnosti 

spolupráce (případně i za účelem podání 

projektové žádosti) 

Leden 

2015 

Odbor sociálních 

věcí 

 

1.1.1.5. je ustavena pracovní skupina z 

relevantních zástupců (OSPOD, NNO, odbor 

správy majetku, soukr. vlastníci), která se 

pravidelně schází z důvodu řešení dlouhodobé 

udržitelnosti systému zajišťující přechod 

sociálně slabých domácností z krizového 

bydlení do standardních forem bydlení  

Od února 

2015 

Odbor sociálních 

věcí 

Může být řešeno i v rámci 

pracovní skupiny rodina a 

sociální služby.  
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Oblast zaměstnávání  

Zhodnocení implementace „Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro období 2012 

-2014“ v oblasti zaměstnávání 

 

Přehled plnění cílů strategického plánu 2012 - 2014 

 

 

Priorita 1:  Uplatnění nekvalifikovaných osob na trhu práce
 

 

Číslo cíle Znění cíle Splněno V plnění  Nesplněno 
1.1 Do konce roku 2014 je v Sokolově poskytováno 

pracovní poradenství a pracovní asistence 

v potřebném rozsahu    

  X 

1.1.1 Do konce roku 2012 jsou zajištěny finanční a 

personální zdroje na rozjezd pracovního poradenství a 

pracovní asistence ve stávajících prostorách 

 X  

1.1.2 Do konce 2013 je pracovní poradenství a pracovní 

asistence realizována v nových prostorách 
  X 

1.1.3 Do konce roku 2013 jsou zajištěny finanční zdroje pro 

rozšíření služby pracovního poradenství a pracovní 

asistence 

  X 

1.2 Služba pracovního poradenství a pracovní 

asistence je navázána na Systém prostupného 

bydlení (leden 2014) 

  X 

 

Priorita 2:  Vznik sociálního podnikání pro 5 a více zaměstnanců 

 

Číslo cíle Znění cíle Splněno V plnění  Nesplněno 
2.1 Do konce roku 2014 funguje v Sokolově sociální 

firma v návaznosti na pracovní poradenství, 

pracovní asistenci a Systém prostupného bydlení 

  X 

2.1.1 Do konce roku 2013 jsou připraveny podmínky pro 

vznik sociální firmy a firma zahajuje svou činnost 
  X 

 

Priorita 3:  Vytvoření Systému prostupného zaměstnávání  

 

Číslo cíle Znění cíle Splněno V plnění  Nesplněno 
3.1 Do konce roku 2014 je v Sokolově vytvořen funkční 

a udržitelný Systém prostupného zaměstnávání 

  X 

3.1.1 Do poloviny roku 2013 je vytvořena a otestována 

efektivita Systému prostupného zaměstnávání 
  X 

3.1.2 Do konce roku 2013 je provedena evaluace a následné 

rozšíření Systému o další provozovatele VS, VPP a 

zaměstnavatele 

  X 

 
Komentář 

 

Ad 1.1) Cíl nebyl splněn. Uplatnění nekvalifikovaných osob na trhu práce, a to poskytování 

pracovního poradenství a pracovní asistence, se nedařilo naplnit. Podmínkou bylo podat projekt do 

některé ze zaměstnanostních výzev OP LZZ. I když jsme na pracovní skupině zaměstnávání vytipovali 

potenciální zaměstnavatele, chyběla nám osoba pracovního poradce, která by přišla do kontaktu 

s těmito zaměstnavateli a připravovala klienty pro vstup na trh práce. Tato situace se začátkem ledna 

změnila. Společnost Člověk v tísni získala projekt zaměřený na cílovou skupinu osoby opouštějící 
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výkon odnětí svobody, kde kromě sociálních programů je klientům nabízeno pracovní a finanční 

poradenství. Současně BFZ - vzdělávací akademie s.r.o. uspělo s podaným projektem pro tutéž 

cílovou skupinu, který je zaměřen na kontinuální péči o klienta. Projekt nabízí motivační kurzy, 

pracovní a bilanční diagnostiku, pracovní poradenství, specifické poradenské služby (právní a finanční 

poradenství, sociálně právní poradenství, mediaci a služby psychologa), rekvalifikační kurzy a 

intenzivní podporu uplatnění na trhu práce formou dotovaných pracovních míst. 

 

Ad 1.2) Cíl nebyl splněn. Tím, že nebyl systém prostupného bydlení zaveden, nemohl být ani tento cíl 

splněn.       

 

Ad 2.1) Cíl nebyl splněn. V případě podmínek pro vznik sociální firmy pro 5 a více zaměstnanců jsme 

v Sokolově nikterak nepostoupili. Současně ale musíme uvést, že organizace Srdce a čin, o.p.s. dceřiná 

společnost Pomoc v nouzi, o.p.s. od srpna 2012 realizuje sociální firmu, kde našli uplatnění 3 

pracovníci v oblasti úklidu, úpravy veřejné zeleně a dalších drobných stavebních prací. Sociální firma 

tedy v Sokolově existuje, jen se nám nepodařilo naplnit původní představu o zavedení sociálního 

podnikání pro větší počet zaměstnanců. 

 

Ad 3.1) Cíl nebyl splněn. Systém prostupného zaměstnávání, není i z důvodu rozhodnutí Ústavního 

soudu, který zrušil v loňském roce realizovanou podobu veřejné služby, v Sokolově vytvořen. V roce 

2012 byla veřejná služba a veřejně prospěšné práce v Sokolově poměrně hodně zastoupené. Okolo 40 

objektů mělo smlouvu s úřadem práce na poskytování veřejné služby, do které bylo zapojeno asi 200 

lidí evidovaných na úřadu práce. Veřejná služba byla realizována nejen v oblasti úklidu veřejného 

prostranství a úprav zeleně, ale byla možné vykonávat veřejnou službu i u neziskových organizací a v 

domovech s pečovatelskou službou. Veřejně prospěšné práce probíhaly zejména v podobě koordinace 

vykonavatelů veřejné služby, ale i v jiné formě pro osoby, které se osvědčili na veřejné službě.  

 

Priority a cíle „Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro období 2014 -2016“ pro 

oblast zaměstnávání 

První prioritou je rozvoj sociálního podnikání, který má pomoci sociálního podniku Srdce a čin, o.p.s. 

k zajištění jeho dlouhodobého fungování. Cílem je, aby z důvodu podpory sociálního podnikání v 

Sokolově bylo městem Sokolov uplatněno tzv. sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek, které 

umožní zapojení sociálních podniků u větších veřejných zakázek. 

  

Druhou prioritou v oblasti zaměstnávání i pro další období zůstává vytvoření tzv. Systému 

prostupného zaměstnávání. Systém spočívá v zajištění spolupráce mezi subjekty poskytující 

aktivizační pracovní příležitost (APP), veřejně prospěšné práce (VPP) a zaměstnavateli, kteří 

zaměstnávají osoby z cílové skupiny. Cílem systému je vybraným osobám, které projdou APP a 

následně VPP, zajistit vhodné pracovní místo u spolupracujících zaměstnavatelů.  
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Priorita 1: Rozvoj sociálního podnikání 

Priorita 2: Vytvoření Systému prostupného zaměstnávání 

 

Priorita 1:  Rozvoj sociálního podnikání  

 

1.1 dlouhodobý cíl 

Do konce roku 2016 dojde v Sokolově k rozvoji sociálního podnikání, které zajistí stabilní zaměstnání pro 5 a 

více osob z cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením 

1.1.1 krátkodobý cíl 

Do konce roku 2015 je z důvodu podpory sociálního podnikání v Sokolově 

uplatňováno tzv. sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek 

Komentář 

§ 44, odst. 10 zákona č. 

137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách: 
Zadavatel může v 

zadávacích podmínkách 

uvést též požadavky 

týkající se zvláštních 

podmínek na plnění 

veřejné zakázky, a to 

zejména v sociální 

oblasti, v oblasti 

zaměstnanosti nebo 

v oblasti životního 

prostředí. 

Preferovaná strategie 

Veřejné zakázky většího rozsahu od města Sokolov, 

okolních obcí a Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Záložní strategie 

Zakázky menšího 

rozsahu od města 

Sokolov, okolních 

obcí, Krajského 

úřadu 

Karlovarského 

kraje, státních 

organizací a soukr. 

firem 

Rizika 

Problém se získáváním 

pravidelných zakázek. 

Nahrazování přímých 

obchodních vztahů se 

sociálními podniky toliko 

umožňováním subdodávek 

z jejich strany 

Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář 

1.1.1.1 vytipování vhodné veřejné zakázky 

k aplikaci tzv. sociální podmínky v zadávacím 

řízení jako příležitost k zapojení sociálních 

podniků (pilotní ověření) 

Září 2014 Odbor rozvoje 

města  

Vhodné konzultovat se 

zástupci Agentury pro 

sociální začleňování 

1.1.1.2 vypracování výzvy k podání nabídek na 

veřejnou zakázku, jejíchž součástí je sociální 

podmínka 

Říjen 

2014 

Odbor rozvoje 

města 

 

1.1.1.3 proběhne výběrové řízení a je znám 

vítěz veřejné zakázky 

Prosinec 

2014 

Odbor rozvoje 

města  

 

1.1.1.4 veřejná zakázka je realizována Únor 

2015 

Odbor regionálního 

rozvoje 

 

1.1.1.5 vyhodnocení zakázky a úspěšnosti 

realizace sociální podmínky v zadávacím řízení 

jako příležitost k zapojení sociálních podniků  

Květen 

2015 

Odbor rozvoje 

města, sociální 

podnik 

 

1.1.1.5 sestavení seznamu zakázek 

plánovaných na druhou polovinu roku 2015 a 

v roce 2016 a výběr vhodných zakázek, na 

nichž by mohla být sociální podmínka 

Květen 

2015 

Odbor rozvoje 

města 
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uplatněna 

1.1.1.6 uplatnění sociální podmínky na 

vybraných zakázkách. 

Červen 

2015 až 

prosinec 

2016 

Odbor rozvoje 

města 

 

1.1.2 krátkodobý cíl 

Do konce roku 2015 jsou zajištěny finanční a personální zdroje pro rozšíření 

sociálního podnikání v Sokolově 

Komentář 

V Sokolově působí 

sociální firma Srdce a čin, 

o.p.s., která zaměstnává 3 

osoby z cílové skupiny 

osoby ohrožené sociálním 

vyloučením na základě 

pracovní smlouvy a až 10 

osob na základě DPP 

Preferovaná strategie 

Operační program zaměstnanost prioritní osa 2.1 

Záložní strategie 

Nadační fondy, 

dotace kraje, dotace 

města Sokolov 

Rizika 

Absence finančních 

zdrojů. Útlum, případně 

ukončení činnosti Srdce a 

čin, o.p.s., z důvodu 

nedostatku zakázek. 

Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář 

1.1.2.1 je analyzována současná situace v 

oblasti sociálního podnikání v Sokolově 

(poptávka a nabídka na trhu se službami, 

zbožím a prací za účelem nalezení vhodného 

řešení pro rozvoj sociálního podnikání) 

Duben 

2015 

Beránek (Srdce a 

čin, o.p.s.) 

 

1.1.2.2 je vytipován a zvolen subjekt pro vznik 

sociální firmy a její zaměření (případně 

rozšíření stávající sociální firmy) 

Květen 

2015 

Beránek (Srdce a 

čin, o.p.s.) 

 

1.1.2.3 je zpracován podnikatelský plán včetně 

identifikovaných zdrojů financování 

Květen 

2015 

Beránek (Srdce a 

čin, o.p.s.) 

 

1.1.2.4 je sepsána a podána žádost o dotační 

prostředky 

Červen 

2015 

Žadatel, Beránek 

(Srdce a čin, o.p.s.) 

 

1.1.2.5 jsou podepsány smlouvy s MPSV Prosinec 

2015 

Vybraný subjekt  

1.1.2.6 sociální firma zahajuje svou činnost 

(případně stávající sociální firma rozšiřuje svou 

činnost)  

Leden 

2016 

Vybraný subjekt  

 

Priorita 2:  Vytvoření Systému prostupného zaměstnávání 
1
 

 

2.1 dlouhodobý cíl 

Do konce roku 2016 je v Sokolově vytvořen funkční a udržitelný Systém prostupného zaměstnávání  

2.1.1 krátkodobý cíl 

Do poloviny roku 2015 je vytvořena a otestována efektivita Systému prostupného 

zaměstnávání 

Komentář 

 

Preferovaná strategie 

Využití aktuální poptávky na trhu práce k vyzkoušení 

Systému výměny informací mezi relevantními subjekty 

(Úřad práce, městské příspěvkové organizace, NNO, 

zaměstnavatelé) 

 

Záložní strategie 

 
Rizika 

Nespolehlivost klientů 

Obtížná udržitelnost 

Systému bez 

konkrétních kompetencí 

jednotlivých účastníků. 
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Standardizace postupu výměny informací, stanovení 

rozsahu úkolů pro pracovníky jednotlivých organizací, tak 

aby byl Systém udržitelný. 

Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář 

2.1.1.1 zjištění kapacity míst na APP a VPP, 

zpracování analýzy těchto míst a navázání 

kontaktu s relevantními subjekty včetně 

potenciálních zaměstnavatelů 

Červen 

2014 

Úřad práce, vedení 

města,  NNO (Srdce 

a čin, o.p.s., BFZ- 

vzdělávací 

akademie, s.r.o., 

Člověk v tísni o.p.s. 

a další) 

Město a její příspěvkové 

organizace a další subjekty 

realizují  

APP a VPP + v Sokolově 

a okolí jsou nalezeni 

zaměstnavatelé, kteří 

nabízí místa pro 

nekvalifikované pracovní 

síly  

2.1.1.2 pilotní vyzkoušení spolupráce Září 2014 Úřad práce, vedení 

města, NNO (Srdce 

a čin, BFZ- 

vzdělávací 

akademie, Člověk 

v tísni a další) 

 

2.1.1.3 návrh funkčního a udržitelného 

Systému spolupráce 

Prosinec 

2014 

Úřad práce, vedení 

města, NNO (Srdce 

a čin, BFZ- vzděl. 

akademie, Člověk 

v tísni a další) 

 

2.1.2 krátkodobý cíl 

Do konce roku 2013 je provedena evaluace a následné rozšíření Systému o další 

provozovatelé APP, VPP a zaměstnavatele 

Komentář 

 

Preferovaná strategie 

Je provedena evaluace Systému a vytipovány další subjekty 

pro realizaci APP, VPP a další potenciální zaměstnavatelé 

Záložní strategie 

 
Rizika 

 

 

Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář 

2.1.2.1 je evaluována pilotní fáze Systému Červen 

2015 

Úřad práce, vedení 

města, NNO 

 

2.1.2.2 vytipování dalších subjektů  Červen 

2015 

Úřad práce, vedení 

města, NNO  

 

2.1.2.3 je zpracován plán začlenění těchto 

subjektů do systému 

Září 2015 Úřad práce, vedení 

města, NNO,  

 

2.1.2.4 je upravena metodika Systému podle 

doporučení evaluace 

Říjen 

2015 

Úřad práce, vedení 

města, NNO 

 

2.1.2.5 subjekty a zaměstnavatelé jsou 

začleněny do Systému 

Prosinec 

2015 

Úřad práce, vedení 

města, NNO  

 

Poznámka 
1
: 

Systém prostupného zaměstnávání spočívá v zajištění spolupráce mezi subjekty poskytujícími 

aktivizační pracovní příležitost (APP) a veřejně prospěšné práce (VPP) a zaměstnavateli, kteří 

zaměstnávají osoby z cílové skupiny. Cílem Systému je pro vybrané osoby, které projdou APP a 

následně VPP, zajistit pracovní místo u vybraných zaměstnavatelů. 

  



 

 12 

Oblast vzdělávání a volný čas  

Zhodnocení implementace „Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro období 2012 

-2014“ v oblasti vzdělávání a volný čas 

 

Přehled plnění cílů strategického plánu 2012 - 2014 

 

 

Priorita 1: Zamezení vzniku segregované školy - inkluzívní nástroje pro děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí  

 

Číslo cíle Znění cíle Splněno V plnění  Nesplněno 
1.1 Do konce 2014 působí na všech sokolovských 

základních školách asistenti pedagoga pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti se 

sociálním znevýhodněním  

X   

1.1.1 Po uzavření ZŠ Sokolovská (červen 2012) působí od 

září 2012 na vybraných základních školách asistenti 

pedagoga 

X   

1.1.2 Od ledna 2013 na sokolovských školách, které jsou 

navštěvovány dětmi se sociálním znevýhodněním, 

působí asistenti pedagoga 

X   

 

Priorita 2: Předškolní příprava 

 

Číslo cíle Znění cíle Splněno V plnění  Nesplněno 
2.1 V Sokolově jsou realizovány přípravné třídy na 

vybraných základních školách pro děti 

předškolního věku (pokračování po uzavření ZŠ 

Sokolovská) 

X   

2.1.1 Od září 2012 jsou zřízeny dvě přípravné třídy 

v blízkosti sociálně vyloučených lokalit 
 X  

2.2 Do konce 2014 jsou mateřské školy v Sokolově 

standardně využívány dětmi ze sociálně 

vyloučeného prostředí 

 X  

2.2.1 Do konce roku 2012 začnou doporučené děti ze 

sociálně vyloučených lokalit navštěvovat mateřské 

školy 

 X  

 

Priorita 3:  Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a realizace volnočasových aktivit 

 

Číslo cíle Znění cíle Splněno V plnění  Nesplněno 
3.1 Do konce 2014 je v Sokolově zřízeno nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež (NZDM) a realizovány 

volnočasové aktivity pro děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí v obou sociálně 

vyloučených lokalitách 

 X  

3.1.1 Do konce roku 2012 jsou volnočasové aktivity 

realizovány v nouzových prostorech blízko lokality u 

nádraží 

 X  

3.1.2 Do konce roku 2013 jsou stávající volnočasové 

aktivity rozšířeny i do lokality u kina Alfa a je 

otevřeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

  X 
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Komentář 

 

Ad 1.1) Cíl byl splněn. Po uzavření ZŠ Sokolovská došlo k přesunu žáků na ostatní základní školy dle 

nových spádových obvodů. Od září 2012 se podařilo zavést na dvou základních školách pozice 

asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním (dále jen APSZ) a na dalších dvou 

základních školách došlo k navýšení počtu těchto asistentů vždy o jeden úvazek. Od ledna 2013 je 

zajištěno předfinancování těchto pozic na základních školách z rozpočtu města a po získání dotace 

z MŠMT je zajištěno jejich financování i v roce 2013 a 2014. Od června 2014 do konce června 2015 

bude město Sokolov částečně financovat APSZ i z projektu  OP VK, které získalo. Z projektu budou 

mimo jiné dále hrazeni školní psychologové a speciální pedagogové.  

 

Ad 2.1) Cíl je částečně naplňován. Od září 2013 byla zřízena jedna přípravná třída na ZŠ Švabinského. 

Snahou je aby se ve školním roce 2015/2016 otevřela i druhá přípravná třída a na další základní škole. 

Za tímto účelem bychom rádi informovali rodiče ze sociálně vyloučených lokalit o výhodách 

přípravných tříd a věříme, že potřebná kapacita 7 až 15 dětí pro další přípravnou třídu bude zajištěna.  

Ad 2.2) Cíl je částečně naplňován. Ve snaze přiblížit mateřské školy dětem ze sociálně 

znevýhodněného prostředí probíhá mezi MŠ Pionýrů a předškolním klubem Kereka spol. Člověk 

v tísni spolupráce. Od roku 2013 navštěvují 1 x týdně, tj. každé úterý od 15 do 16 hodin MŠ Pionýrů 

děti z předškolního klubu Kereka společně se svými rodiči (obvykle 5 dětí a 4 rodičů). Do upraveného 

programu jsou zapojeni kromě učitelů MŠ i rodiče dětí z majority, které školku navštěvují. Od září 

2013 se podařilo namotivovat rodiče celkem 2 romských dětí a ty navštěvují MŠ Pionýrů. Lze 

konstatovat, že jsme ušli kus cesty ve snaze o to, aby mateřské školy byly standardně využívány dětmi 

ze sociálně vyloučeného prostředí.  

 

Ad 3.1) Cíl nebyl splněn. Zamýšlený IOP na rekonstrukci přístavby 4. ZŠ a realizaci NZDM sice u 

hodnotitelů uspěl, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude realizován. V současné době 

je z individuálního projektu Karlovarského kraje zajištěno spol. Kotec provozování NZDM 

v Sokolově. Od června 2014 bude NZDM sloužit klientům věkové skupiny 15 – 26 let v Nádražní 

ulici (naproti sídlu pobočky Člověka v tísni). 

 

Priority a cíle „Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro období 2014 -2016“ pro 

oblast vzdělávání a volný čas 

Priority navazují na úspěšné aktivity v oblasti předškolního vzdělávání (zřízení další přípravné třídy a 

zvýšení návštěvnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v mateřských školách), inkluzivních 

podpůrných opatření na všech základních školách (zajištění dlouhodobé financování školních 

psychologů, speciálních pedagogů, asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním) a 

volnočasových aktivitách na základních školách, v DDM, v prostorách Člověka v tísni a 

Římskokatolické farnosti.    

  

Novou prioritou je soubor opatření pro zřizovatele a základní školy se zaměřením na prevenci 

záškoláctví, zlepšení klimatu na školách a fundraisingu pro školy, který vychází z dosavadní praxe 

v těchto tématech.    

 

Priorita 1: Předškolní příprava 

Priorita 2: Inkluzivní podpůrná opatření na všech základních školách 

Priorita 3: Soubor opatření pro zřizovatele a ZŠ – záškoláctví, klima na školách a fundraising 

Priorita 4: Rozvoj volnočasových aktivit 
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Priorita 1: Předškolní příprava  

 

1.1 dlouhodobý cíl  

Do konce 2016 jsou mateřské školy v Sokolově standardně navštěvovány dětmi ze sociálně vyloučeného 

prostředí 

1.1.1 krátkodobý cíl 

Do konce roku 2015 jsou po vzoru předškolního klubu Kereka v prostorách vybraných 

mateřských školách realizovány předškolní kluby pro děti se sociálním 

znevýhodněním 

Komentář 

Nyní 1x týdně, (úterý 

od 15 do 16 hod.) 

navštěvují MŠ Pionýrů 

dětí z předškolního 

klubu  Kereka, který 

realizuje spol. Člověk 

v tísni. Aktivita 

probíhá i s rodiči 

(obvykle 5 dětí a 4 

rodiče). Do 

upraveného programu 

jsou zapojeni kromě 

učitelů MŠ i rodiče 

dětí z majority, které 

školku navštěvují. 

K zápisu do MŠ přišlo 

asi 6 dětí ze sociálně 

znevýhodněného 

prostředí, které 

nastoupí v září 2014 do 

MŠ   

Preferovaná strategie 

V rámci klíčové aktivity 5 získaného projektu OP VK, bude 

aktivizační pracovník Člověka v tísni kontaktovat rodiče 

předškolních dětí, které žijí v sociálně znevýhodněném 

prostředí. V případě, že by se vytvořila skupina více těchto 

dětí, mohl by se klub pro děti ze soc. vyloučených lokalit 

realizovat ve vybrané mateřské škole. Tím, že do projektu 

budou z této části města zapojeny MŠ Alšova, MŠ M. 

Majerové a MŠ Kosmonautů, mohl by takové kluby 

vzniknout na těchto mateřských školách. 

Záložní strategie 

Realizace 

předškolního klubu 

v horní části města 

(sídliště Michal) pod 

vedením Člověk 

v tísni v prostorách 

mimo mateřské školy 

Rizika 

Nezájem rodičů ze 

sociálně vyloučeného 

prostředí umísťovat 

děti do běžných 

mateřských škol 

Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář 

1.1.1.1 projekt OP VK je zahájen a 

aktivizační pracovník spol. Člověk v tísni 

začíná působit v lokalitě kolem kina Alfa 

a na sídlišti Michal 

Červen 2014 Odbor školství a 

kultury, Člověk 

v tísni o.p.s. 

 

1.1.1.2 rodiče i se svými předškolními 

dětmi, které žijí v sociálně 

znevýhodněném prostředí u kina Alfa a na 

sídlišti Michal, jsou pozvány na návštěvy 

spádových mateřských škol (celkem 

minimálně 2 návštěvy) 

Do konce roku 

2014 

Ředitelé mateřských 

škol, Člověk v tísni 

o.p.s. 

 

1.1.1.3 proběhne schůzka se zástupci Leden 2015 Odbor školství a  
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ředitelů mateřských škol, Člověka v tísni a 

vedení odboru školství a kultury, na 

kterém bude vyhodnocena dosavadní 

činnosti aktivizačního pracovníka a 

mateřských škol směrem k zpřístupnění 

MŠ dětem ze soc. znevýhodněného 

prostředí  

kultury 

1.1.1.4 v případě většího počtu dětí ze 

sociálně znevýhodněného prostředí je 

hledána možnost zřídit předškolní klub na 

některé z mateřských škol 

Únor 2015 Odbor školství a 

kultury 

Kromě technického 

zabezpečení (prostory 

vč. vybavení) zajistit 

adekvátní finanční 

zdroje na jeho provoz 

1.1.1.5 předškolní klub je otevřen 

v prostorách některé z mateřských škol 

v horní části města  

Září 2015 Odbor školství a 

kultury 

MŠ Alšova, MŠ M. 

Majerové nebo MŠ 

Kosmonautů 

2.1 dlouhodobý cíl 

V Sokolově jsou realizovány přípravné třídy na vybraných základních školách pro děti předškolního věku  

2.1.1 krátkodobý cíl 

Od září 2015 je zřízena přípravná třída i na další základní škole v Sokolově 

Komentář 

Od září 2013 je 

otevřena přípravná 

třída na ZŠ 

Švabinského, kam 

dochází 15 dětí. 

Preferovaná strategie 

Zřízení přípravné třídy proběhne na další základní škole 

v Sokolově, kde bude dle spádového obvodu dostatečný počet 

dětí v posledním roku před nástupem do ZŠ nebo s odkladem 

školní docházky   

Záložní strategie 

Přípravná třída bude 

na další základní 

škole zřízena až od 

září 2016  

 

Rizika 

Nenajde se dostatečný 

počet předškolních dětí 

(v posledním roku před 

nástupem do ZŠ nebo 

děti s odkladem školní 

docházky), u kterých 

mají rodiče zájem, aby 

navštěvovaly 

přípravnou třídu  

Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář 

2.1.1.1 je provedeno šetření, kolik dětí ze 

sociálně znevýhodněného prostředí, které 

jsou v posledním roku před nástupem do 

ZŠ nebo s odkladem školní docházky, žije 

ve městě Sokolov   

Duben 2015 Odbor školství a 

kultury  

Ve spolupráci 

s Člověkem v tísni, 

o.p.s. a Pedagogicko-

psychologickou 

poradnou 

2.1.1.2 v případě dostatečného počtu 

těchto dětí (min. 7 dětí, ideálně v rozmezí 

10 – 15 dětí) je tato informace předána 

řediteli základní školy, kde bude dle 

spádového obvodu dostatečný počet dětí v 

posledním roku před nástupem do ZŠ 

nebo s odkladem školní docházky a rodiče 

těchto dětí se dostaví k vyplnění žádosti 

do přípravné třídy na dané základní škole 

Květen 2015 Odbor školství a 

kultury 
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2.1.1.3 je zajištěno personální obsazení 

přípravné třídy, na vybrané základní škole 

je přípravná třída otevřena 

Září 2015 Odbor školství a 

kultury  

 

 

Priorita 2: Inkluzivní podpůrná opatření na všech základních školách 

 

2.1 dlouhodobý cíl 

Na všech sokolovských základních školách je zajištěno dlouhodobé financování školních psychologů, 

speciálních pedagogů, asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním (dále jen APSZ)   

 

2.1.1 krátkodobý cíl 

Od září 2015 (po skončení projektu OP VK) je zajištěno návazné financování pozic 

školních psychologů, speciálních pedagogů, asistentů pedagoga pro žáky se sociálním 

znevýhodněním na všech základních školách 

 

Komentář 

Školní psychologové a 

asistenti pedagoga pro 

žáky se sociálních 

znevýhodněním na 

základních školách 

v Sokolově působí 

(hrazeno z prostředků 

zřizovatele a 

z Rozvojového 

programu MŠMT).  

Od června 2014 do 

konce června 2015 jsou 

školní psychologové a 

speciální pedagogové 

financovány z projektu 

OP VK (získaný 

městem Sokolov), 

APSZ jsou financovány 

především 

z Rozvojového 

programu MŠMT a část 

úvazků i z projektu OP 

VK. 

Preferovaná strategie 

Financováno z OP VVV 

Záložní strategie 

Rozvojový 

program a další 

dotace z MŠMT, 

financováno 

z rozpočtu města 

Rizika 

Absence finančních 

zdrojů. Výzvy v 

programovém období 

2015-2020 budou 

vyhlášeny později, 

projekt neuspěje 

Krok/opatření Termín Zodpovědná 

osoba 

Komentář 

2.1.1.1 je provedeno vyhodnocení rozsahu a 

potřebnosti inkluzivních podpůrných nástrojů 

na jednotlivých ZŠ a je navržen plán realizace 

podpůrných nástrojů od září 2015  

Únor 2015 Odbor školství a 

kultury 

 

2.1.1.2 jsou vyhledány vhodné dotační výzvy 

na návazné financování  

Březen 2015 Odbor školství a 

kultury 

 

2.1.1.3 je sepsána a podána žádost o dotační 

prostředky 

Březen 2015 Odbor školství a 

kultury 

 

2.1.1.4 je známo, zda projekt uspěl Červen 2015 Odbor školství a 

kultury 
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2.1.1.5 je zahájena realizace projektu Září 2015 Odbor školství a 

kultury 

 

 

Priorita 3: Soubor opatření pro zřizovatele a ZŠ – záškoláctví, klima na školách a fundraising  

 

3.1 dlouhodobý cíl 

Na všech základních školách je dlouhodobě realizován soubor opatření týkající se problematiky záškoláctví, 

klimatu na školách a fundraisingu (navázáno na dosavadní praxi)  

3.1.1 krátkodobý cíl 

Ve školním roce 2014 - 2015 jsou realizovány pravidelné porady vedoucího odboru 

školství a ředitelů ZŠ, které zhodnotí dosavadní praxi v řešení problematiky 

záškoláctví, klimatu na školách, fundraisingu a provozních záležitostí ZŠ zřizované 

městem Sokolov a navrhne možné změny k efektivnímu fungování těchto opatření.  

Komentář:  

Zaběhnutou praxí jsou 

pravidelné porady mezi 

vedoucí odboru školství 

a řediteli ZŠ. Tato praxe 

se osvědčila, a proto je 

vhodné v pravidelné 

komunikaci mezi 

zřizovatelem a vedením 

ZŠ pokračovat. Je to 

dobrý nástroj, jak 

identifikovat potřeby 

subjektů a včas na ně 

reagovat. 

Více je toto opatření 

popsáno v tzv. Kartě 

potřeb a opatření – 

řízení a plánování - viz 

příloha A 

Preferovaná strategie 

Vedoucí odboru školství města Sokolov se po dohodě s řediteli 

základních škol zaměří na nastavení jednotlivých opatření 

(záškoláctví, klima na školách, fundraising)  

Záložní 

strategie 

 

Rizika 

 

Krok/opatření  

    

Termín Zodpovědná 

osoba 

Komentář 

3.1.1.1 Záškoláctví - na setkáních výchovných 

poradců ZŠ se zástupci OSPOD, městské 

policie a vedení města a vedení odboru školství 

a kultury jsou pravidelně vyhodnocovány 

omluvené a neomluvené hodiny (počty hodin, 

důvody absencí, evidence absencí). Je 

pravidelně komunikováno s rodiči 

dlouhodobých absentérů (využití asistentů 

pedagoga, intervence OSPOD). Využití 

asistentů prevence kriminality v komunikaci s 

rodiči dětí, u kterých se záškoláctví pravidelně 

opakuje 

Průběžně Odbor 

sociálních věcí 
V současnosti se 

výchovní poradci 

základních škol, zástupci 

OSPOD, městské policie 

a vedení odboru školství 

a kultury a vedení města 

setkávají 1x měsíčně ve 

věci prevence 

záškoláctví na 

základních školách 

Více je toto opatření 

popsáno v tzv. Kartě 

potřeb a opatření – 

prevence záškoláctví - 

viz příloha B 

3.1.1.2 Klima na školách - využití software 

aplikací (soubor testovacích materiálů z portálu 

www.proskoly.cz). Dlouhodobé působení na 

vlastní pedagogický sbor v oblasti změny 

Průběžně Odbor školství a 

kultury, ředitelé 

škol 

Více je toto opatření 

popsáno v tzv. Kartě 

potřeb a opatření – 

klima školy - viz 
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školního klimatu. Působení na veřejnost – 

komunikace s rodiči (umožnit rodičům 

participaci na dění v ZŠ). Působení na další 

aktéry, kterých se výchova a vzdělávání 

dotýkají (zájmové organizace, NNO, sociální 

odbor, OSPOD)  

příloha C 

3.1.1.3 Fundraising – analýza potřeb škol a 

dosavadního financování ze strany zřizovatele. 

Fundraising pro školství varianty podpory škol, 

fundraising na úrovni školy.  

Průběžně Odbor školství a 

kultury, ředitelé 

škol 

Více je toto opatření 

popsáno v tzv. Kartě 

potřeb a opatření – 

fundraising – viz 

příloha D 

 

Priorita 4: Rozvoj volnočasových aktivit 

 

4.1 dlouhodobý cíl:  

Do konce 2016 jsou v Sokolově realizovány volnočasové aktivity v patřičném rozsahu od různých subjektů (ZŠ, 

DDM, Člověk v tísni, Římskokatolická farnost a další), kde se setkávají děti z majority s dětmi ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 

4.1.1 krátkodobý cíl 

Do konce roku 2015 jsou stávající volnočasové aktivity realizované různými subjekty 

(ZŠ, DDM, Člověk v tísni) místem, kde se setkávají děti z majority s dětmi ze sociálně 

znevýhodněného prostředí  

Komentář 

Preferovaná strategie 

Bezplatné zájmové kroužky pro sociálně znevýhodnění žáky na 

ZŠ (financováno z dotace města) jsou otevřeny i dětem 

z majority a současně placené kroužky na ZŠ či v DDM 

navštěvují i sociálně slabí žáci (osvěta v rodinách, využívání 

dávky MOP)   

Záložní strategie 

Jsou realizovány 

kroužky pouze 

pro děti ze soc. 

vyloučeného 

prostředí 

v patřičném 

rozsahu  

Rizika 

Nebude zájem z řad 

sociálně vyloučených 

dětí účastnit se 

volnočasových aktivit 

s dětmi z majority 

 

Krok/opatření Termín Zodpovědná 

osoba 

Komentář 

4.1.1.1 Na ZŠ budou veškeré zájmové kroužky 

nabízeny všem žákům     

Září 2014 Odbor školství a 

kultury, ředitelé 

ZŠ  

 

4.1.1.2 Nabídka zájmových kroužků na ZŠ a 

v DDM bude blíže představena rodičům dětí ze 

sociálně znevýhodněného prostředí a bude jim 

představena možnost jejich financování 

(využití dávky MOP či jiné varianty)     

Září 2014 Odbor školství a 

kultury, ředitelé 

ZŠ, NNO 
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Oblast rodina a sociální služby  

Zhodnocení implementace „Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro období 2012 

-2014“ v oblasti rodina a sociální služby 

 

Přehled plnění cílů strategického plánu 2012 - 2014 

 

 

Priorita 1:   Vznik Komunitního centra sociálních služeb Sokolov  

 

Číslo cíle Znění cíle Splněno V plnění  Nesplněno 
1.1 Do konce roku 2014 ve městě Sokolov vznikne 

Komunitní centrum sociálních služeb pro cílovou 

skupinu sociálně vyloučení a je zajištěna 

dlouhodobá provozní a finanční udržitelnost 

sociálních služeb v objektu realizovaných 

  X 

1.1.1 Do konce roku 2013 jsou rekonstruovány nové 

prostory a zajištěno financování terénní sociální 

služby (TSP) a sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi (SAS) 

  X 

1.1.2 Terénní sociální práce (TSP) a sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi (SAS) jsou navázány na 

Systém prostupného bydlení (leden 2014) 

  X 

 

Priorita 2:   Podpora sanace rodiny - koordinace a provázání sociálních služeb a jejich dostupnost 

pro sociálně vyloučené občany Sokolova 

 

Číslo cíle Znění cíle Splněno V plnění  Nesplněno 
2.1 Do konce roku 2014 je ve městě Sokolov vytvořen 

Systém multidisciplinární spolupráce, jsou 

realizovány případové konference a podporována 

provozně i finančně sanace rodiny 

 X  

2.1.1 Systém multidisciplinární spolupráce funguje a 

pracuje 
 X  

2.1.2 Do konce roku 2013 je finančně podporována sociálně 

aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
  X 

 

Komentář 

 

Ad 1.1) Cíl nebyl splněn. Projekt IOP na rekonstrukci přístavby bývalé 4. ZŠ na Komunitní centrum 

soc. služeb (NZDM, SAS, TP) neuspěl. Projekt byl sice velmi dobře hodnocen, ale pozdní podání 

žádosti (několikrát projednáváno RM, ZM) a průtahy při kontrole na Centru regionálního rozvoje 

odsunuly Sokolov v seznamu žadatelů a ani dotačně se nenašlo dostatek finančních prostředků pro 

jeho realizaci. 

 

Ad 2.1) Cíl je postupně naplňován. Spolupráce mezi pracovníky OSPODu a poskytovateli sociálních 

služeb i při realizaci případových konferencí úspěšně probíhá. Narážíme však na nedostatečné finanční 

zajištění sociálních služeb na podporu sanace rodiny ze strany neziskových organizací.  

 

Priority a cíle „Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro období 2014 -2016“ pro 

oblast rodina a sociální služby 

První prioritou je rozvoj sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s cílem o její 

rozšíření pro věkovou kategorii 6 – 26 let.  
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Druhá priorita navazuje na aktivity v oblasti multidisciplinární spolupráce mezi pracovníky OSPOD a 

dalšími subjekty s důrazem na sanaci rodiny. Dlouhodobým cílem je také zajistit financování terénních 

forem služeb sociální prevence v patřičné kapacitě - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

terénní programy pro cílové skupiny sociálně vyloučení a uživatele návykových nebo omamných 

psychotropních látek.    

 

Priorita 1: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Priorita 2: Koordinace a provázání sociálních služeb a jejich dostupnost pro sociálně vyloučené 

občany Sokolova 

 

 

Priorita 1: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 
1.1 dlouhodobý cíl:     

Do konce 2016 je v Sokolově provozováno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (6 - 26 let) 

1.1.1 krátkodobý cíl 

Od července 2015 je zajištěno financování provozu nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež s tím, že sociální služba je určena pro věkovou skupinu 6 – 26 let 

Komentář 

Duben 2014 až červen 

2015 je NZDM pro věk 

15 - 26 let financováno 

z IP KK, realizaci 

zajišťuje Kotec, o.p.s., 

služba je poskytována 

v soukromých prostorech 

Preferovaná strategie 

Financováno z OP zaměstnanost 

Záložní strategie 

Financování 

z prostředků 

města 

Rizika 

Výzvy v programovém 

období 2015 - 2020 

budou vyhlášeny později, 

projekt neuspěje 

Krok/opatření Termín Zodpovědná 

osoba 

Komentář 

1.1.1.1 je provedeno zhodnocení činnosti 

NZDM a je navržen plán realizace NZDM od 

července 2015 

Únor 2015 Odbor sociálních 

věcí; Kotec, o.p.s. 

Je vyhodnoceno místo 

realizace, velikost a 

vybavení prostor, rozsah 

soc. služby a dopady na 

danou cílovou skupinu 

1.1.1.2 jsou vyhledány vhodné dotační výzvy 

na návazné financování NZDM 

Únor 2015 Odbor sociálních 

věcí, NNO 

 

1.1.1.3 je sepsána a podána žádost o dotační 

prostředky 

 

Březen 

2015 

Odbor sociálních 

věcí,  NNO 

 

1.1.1.4 je známo, zda projekt uspěl Červen 

2015 

Odbor sociálních 

věcí, NNO 

 

1.1.1.5 je zahájena realizace projektu 

 

Červenec 

2015 

Odbor sociálních 

věcí, NNO 

 

 

Priorita 2: Koordinace a provázání sociálních služeb a jejich dostupnost pro sociálně vyloučené 

občany Sokolova 

 
2.1 dlouhodobý cíl   

Do konce roku 2016 dojde ve městě Sokolov k rozvoji multidisciplinární spolupráce s důrazem na sanaci rodiny 

mezi poskytovateli sociálních služeb, odbory města, městskou a státní policií a dalšími subjekty  
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2.1.1 krátkodobý cíl 

Nastaven plán setkávání subjektů a stanovení témat jednání  
Komentář 

Již realizováno, dojde 

k upřesnění témat v rámci 

pracovní skupiny rodina a 

soc. služby 

Preferovaná strategie 

V rámci činnosti pracovní skupiny rodina a sociální služby 

Lokálního partnerství Sokolov 

Záložní strategie 

V rámci klíčové 

aktivity – 

Interdisciplinární 

tým pro děti a 

mládež (projekt 

OP VK) získaný 

městem Sokolov 

Rizika 

 

Krok/opatření Termín Zodpovědná 

osoba 

Komentář 

2.1.1.1 na jednání pracovní skupiny budou dále 

přenášeny informace a podněty z terénu (vč. 

probírání kazuistik a hodnocení spolupráce při 

případových konferencí)   

průběžně Odbor sociálních 

věcí 

Již zaběhnutá činnost. 

2.1.1.2 propojení systému Komunitního 

plánování sociálních služeb 

města Sokolov se 

strategickým plánem Lokálního 

partnerství Sokolov, Strategickým plánem 

prevence kriminality Sokolov a rozhodnutími 

Rady města Sokolov 

průběžně Odbor sociálních 

věcí 

 

2.2 dlouhodobý cíl   

Do konce roku 2016 je zajištěno financování terénních forem služeb sociální prevence v patřičné kapacitě - 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy pro cílové skupiny sociálně vyloučení a 

uživatele návykových nebo omamných psychotropních látek 

2.2.1 krátkodobý cíl 

Finanční zdroje. Do konce roku 2015 jsou zjištěny dotační možnosti a podány 

projekty, které umožní rozšíření sociálních služeb - sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi, terénní programy pro cílové skupiny sociálně vyloučení a uživatele 

návykových nebo omamných psychotropních látek 

Komentář 

V současnosti žije 

v Sokolově asi 1 000 

sociálně vyloučených 

osob. Nabídka terénních 

forem služeb sociální 

prevence je nedostatečná 

(sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi 

v kapacitě 1,0 úvazku - 

realizuje ČvT; terénní 

programy pro sociálně 

vyloučené také 1,0 

úvazek (OSV) a terénní 

programy pro uživatele 

návykových látek nejsou 

nabízeny, k dispozici je 

pouze kontaktní centrum 
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realizované o.p.s. Kotec) 

Preferovaná strategie 

Operační program zaměstnanost prioritní osa 2.1 a 2.2 

 

Záložní strategie 

Dotace kraje, 

Dotace města – 

Fond sociální 

podpory  

Rizika 

Výzvy v programovém 

období 2015-2020 budou 

vyhlášeny později, 

projekt neuspěje 

Krok/opatření Termín Zodpovědná 

osoba 

Komentář 

2.2.1.1 je analyzována současná situace v 

oblasti sociálních služeb (zjištění současných 

kapacit poskytovatelů soc. služeb, zjištění počtu 

klientů v hmotné nouzi a jejich skladby a 

potřeby za účelem nalezení vhodného řešení 

pro rozvoj terénních forem služeb sociální 

prevence) 

Březen 

2015 

Odbor sociálních 

věcí 

 

2.1.1.2 jsou vyhledány vhodné dotační výzvy 

na zajištění financování sociálních služeb 

Duben 2015 Žadatel, odbor 

sociálních věcí 

 

2.1.1.3 je sepsána a podána žádost o dotační 

prostředky  

Duben 2015 Žadatel  

2.2.1.4 je známo, zda projekt uspěl  Září 2015 Žadatel  

2.2.1.5 je zahájena realizace projektu (jsou 

vybráni a proškoleni pracovníci sociálních 

služeb)  

Říjen 2015 Žadatel  

 

  



 

 23 

Oblast sociálně patologické jevy, bezpečí a zdraví  

Zhodnocení implementace „Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro období 2012 

-2014“ v oblasti sociálně patologické jevy, bezpečí a zdraví 

 

Přehled plnění cílů strategického plánu 2012 - 2014 

 

 

Priorita 1:  Dluhové poradenství a programy finanční gramotnosti  

 

Číslo cíle Znění cíle Splněno V plnění  Nesplněno 
1.1 Do konce roku 2014 je zřízena bezplatná služba 

dluhového poradenství v ambulantní podobě a 

s dostatečnou kapacitou a je zajištěno její 

dlouhodobé financování 

X   

1.1.1 Do konce roku 2012 je služba dluhového poradenství 

realizována v pilotní fázi  
X   

1.1.2 Do konce roku 2013 je služba dluhového poradenství 

rozšířena a jsou nalezeny vhodné zdroje pro 

dlouhodobé financování 

 X  

1.2 Do konce roku 2014 jsou v Sokolově zavedeny 

programy na zvýšení finanční gramotnosti 

  X 

1.2.1 Do konce roku 2012 jsou pilotně realizovány kurzy 

finanční gramotnosti s důrazem na dospělé osoby z 

cílové skupiny sociálně vyloučení   

  X 

1.2.2 Do konce roku 2013 jsou pilotně realizovány ucelené 

programy finanční gramotnosti 
  X 

 

Priorita 2:  Snížení rizikového chování spojeného s různým typem závislostí (gambling, 

zastavárny, lichva, prostituce a užívání návykových látek)  

 

Číslo cíle Znění cíle Splněno V plnění  Nesplněno 
2.1 Do konce roku 2014 je ve městě Sokolov sníženo 

rizikové chování s různým typem závislostí 

 X  

2.1.1 V Sokolově je přijata obecně závazná vyhláška o 

regulaci hazardu 
 X  

 
Komentář 

 

Ad 1.1) Cíl je splněn. Byla zřízena dluhová poradna při společnosti Pomoc v nouzi, na jejíž provoz do 

konce roku 2012 přispělo město Sokolov. Využívána je hojně nejen místními, ale o pomoc či radu se 

obracejí občané z okolních obcí regionu. V roce 2013 a 2014 je její provoz zajištěn z dotace MPSV. 

Vhodné zdroje pro dlouhodobé financování tedy byly zajištěny, ale k rozšíření dluhové poradny 

nedošlo. Neukazuje se to jako potřebné.   

 

Ad 1.2) Cíl není splněn. K otevření kurzů finanční gramotnosti v Sokolově nedošlo. Z jednání 

pracovní skupiny soc. pat. jevy vyplynulo, že o kurzy finanční gramotnosti není ze strany cílové 

skupiny zájem. V Sokolově ale proběhlo několik seminářů pro veřejnost, kde byla problematika dluhů 

představena. 

 

Ad 2.1) Cíl je postupně naplňován. Město Sokolov vydalo obecně závaznou vyhlášku města na 

regulaci hazardu. I když pracovní skupina vypracovala pomocný materiál, ve kterém nastínila rizika 

spojená s hernami a současně přišla s návrhy možného řešení. Město nakonec schválilo obecně 

závaznou vyhlášku, která opravňuje stávající provozovatele herních automatů k jejich provozování a 
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znemožňuje vznik nových heren a zařízení s hracími automaty. Nejedná se tedy o regulaci heren v tom 

smyslu, že by vyhláškou došlo k ponížení heren ve městě. Vyhláška ale stanovila přísnější pravidla, 

které mají herny dodržovat. Na plnění těchto pravidel dohlíží Městská policie Sokolov. Město Sokolov 

také zakázalo reklamu na hazard. Zároveň sokolovské zastupitelstvo vyškrtlo pět heren ze seznamu 

těch povolených. Ministerstvo financí na základě toho už zahájilo s podnikateli správní řízení o 

odejmutí licence.   

 

Priority, cíle a konkrétní opatření pro oblast sociálně patologických jevů Strategický plán 

Lokálního partnerství Sokolov na období 2014 – 2016 neobsahuje. Tato oblast bude podrobně 

popsána ve Strategickém plánu prevence kriminality, který bude v roce 2014 vypracován 

Městskou policií Sokolov. 

 

Průřezová témata 
 

1.1 dlouhodobý cíl:     

Město včas reaguje na měnící se podmínky v oblasti sociálního vyloučení 

1.1.1 krátkodobý cíl 

Zajistit plynulé pokračování činnosti Lokálního partnerství Sokolov po odchodu 

Agentury pro sociální začleňování  

 

 

Komentář 

Agenda sociálního 

začleňování budovaná 3 

roky pod vedením 

Agentury pro sociální 

začleňování bude dále 

rozvíjena pod společným 

patronátem vedení města 

a odboru sociálních věcí 

při snaze o zapojení 

všech relevantních 

partnerů do plánovacích a 

dalších procesů 

Preferovaná strategie 

Vedení Lokálního partnerství Sokolov je předáno odboru 

sociálních věcí, jehož součásti jsou 3 pracovní skupiny 

(vzdělávání a volný čas; zaměstnávání; rodina a sociální 

služby). Jednou měsíčně probíhá setkání zástupců NNO, státní 

a městské policie se zástupci OSPOD a oddělení soc. služeb 

při OSV (koordinuje pracovník OSV) v rámci pracovní 

skupiny rodina a sociální služby, kde bude také řešena i oblast 

bydlení. Členové pracovní skupiny zaměstnávání (vede p. 

Beránek ze Srdce a čin, o.p.s.) a pracovní skupiny vzdělávání a 

volný čas (vede pí Randová z odboru školství a kultury) se 

scházejí minimálně jednou za 2 měsíce. V červnu 2015 

proběhne zhodnocení činnosti v pracovních skupinách a plnění 

priorit a cílů strategického plánu Lokálního partnerství 

Sokolov. V termínu březen až květnu 2016 proběhne revize 

Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov a vznikne 

nový plán na další dvouleté období (2016 – 2018)    

Záložní strategie 

 

Rizika 

Městem a lokálními 

subjekty neovlivnitelné 

vnější faktory, usnutí na 

vavřínech 

Krok/opatření Termín Zodpovědná 

osoba 

Komentář 

1.1.1.1 příprava programu setkání a jeho 

svolání, přizvání hostů (pracovní skupina 

rodina a sociální služby, pracovní skupiny 

zaměstnávání, pracovní skupina vzdělávání a 

volný čas)  

průběžně Odbor sociálních 

věcí; Srdce a čin; 

odbor školství a 

kultury 
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1.1.1.2 realizace setkání pracovní skupiny 

rodina a sociální služby  

měsíčně  Odbor sociálních 

věcí 

 

1.1.1.3 realizace setkání pracovní skupiny 

zaměstnávání resp. pracovní skupiny 

vzdělávání a volný čas 

 

min. 

čtvrtletně 

Srdce a čin resp. 

odbor školství a 

kultury 

 

1.1.1.4 realizace setkání členů Lokálního 

partnerství Sokolov  

Červen 

2015  

Odbor sociálních 

věcí 

 

1.1.1.5 revize strategického plánu 

v jednotlivých pracovních skupinách 

 

Březen až 

květen 2016 

Odbor sociálních 

věcí, Srdce a čin, 

odbor školství a 

kultury 

 

1.1.1.6 realizace setkání členů Lokálního 

partnerství Sokolov za účelem zhodnocení 

činnosti v pracovních skupinách a plnění priorit 

a cílů strategického plánu Lokálního partnerství 

Sokolov 

Červen 

2015 

Odbor sociálních 

věcí 

 

1.1.1.7 realizace setkání členů Lokálního 

partnerství Sokolov za účelem schválení 

nového strategického plánu, který je následně 

předložen orgánům města k projednání 

Červen 

2016  

Odbor sociálních 

věcí 

 

2.1 dlouhodobý cíl   

V městském rozpočtu je každoročně v kapitole na financování sociálních služeb a navazujících činností 

vyčleněna částka, která umožní adekvátní finanční podporu sociálních služeb ve městě Sokolov (Fond sociální 

podpory) 

2.1.1 krátkodobý cíl 

V rámci Fondu sociální podpory dojde k revizi stávajícího poskytování dotací 

(vazba na prioritu III. Plánu rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období 

2014 -2018) 

Komentář 

Od 1. ledna 2015 dojde k 

přechodu dotačního řízení 

MPSV na kraje. Z toho 

důvodu je vhodné provést 

revizi stávajícího 

poskytování dotací 

z rozpočtu města. 

V současnosti je 

z městského rozpočtu 

vyčleněna částka 6,5 mil. 

Kč na podporu sociálních 

a návazných služeb tzv. 

Fond sociální podpory. 

Preferovaná strategie 

Odbor sociálních věcí provede šetření, které zjistí aktuální 

situace v oblasti poptávky a nabídky sociálních služeb a 

návazných činností ve městě Sokolov. Toto šetření bude 

doplněno o současný stav financování sociálních služeb a 

návazných činností ve městě Sokolov. S výstupy šetření bude 

seznámena komise sociální a zdravotní, která navrhne 

rozdělení prostředků ve Fondu sociální podpory dle 

jednotlivých cílových skupin a předloží tento návrh radě města 

k projednání  

Záložní strategie 

 

Rizika 

 

Krok/opatření Termín Zodpovědná 

osoba 

Komentář 

2.1.1.1 provedeno šetření poptávky a nabídky 

sociálních služeb a návazných činností 

Září 2014 Odbor sociálních 

věcí 

 

2.1.1.2 výstupy ze šetření jsou předloženy Říjen 2014 Odbor sociálních  
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komisi sociální a zdravotní věcí 

2.1.1.3 komisi sociální a zdravotní navrhne 

rozdělení Fondu sociální podpory  

Leden 2015 Odbor sociálních 

věcí 

 

2.1.1.4 návrh na rozdělení Fondu sociální 

podpory je předložen radě a zastupitelstvu 

města k projednání 

 

Únor 2015 Odbor sociálních 

věcí 

Rozdělovat Fond sociální 

podpory je možné až po 

schválení rozpočtu města 

na rok 2015 

ZÁVĚR 

Strategický plán, který jste právě dočetli, je živým, dynamickým dokumentem, který se stále vyvíjí. Z 

harmonogramů jednotlivých cílů a opatření je zřejmé, že některé z nich se již daří naplňovat a 

realizace jiných je, z různých důvodů, naplánována na pozdější dobu. Aby se strategický plán jako 

„živý“ materiál vyvíjel tím správným způsobem, je třeba zajistit jeho pravidelné revize, které zhodnotí 

míru jeho naplnění, upraví stávající cíle a obohatí je o cíle nové.  

V červnu 2015 proto proběhne zhodnocení činnosti v pracovních skupinách a plnění priorit a cílů 

„Strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro období 2014 – 2016“. V termínu březen až 

květnu 2016 proběhne revize strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov a vznikne nový plán 

na další dvouleté období (2016 – 2018).  

Zodpovědnost (byť jenom obtížně vymahatelnou) za realizaci plánu mají zejména jednotlivé subjekty 

uvedené v tabulkových částech pro jednotlivé oblasti. Schopnost a odpovědnost členů Lokálního 

partnerství při naplňování jednotlivých cílů a opatření bude klíčová pro reálný dopad tohoto 

dokumentu.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

APP aktivizační pracovní příležitost 

APSZ asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 

ČvT Člověk v tísni, o.p.s. 

DDM Dům dětí a mládeže 

DPP dohoda o provedení práce 

IOP Individuální operační program 

IP KK Individuální projekt Karlovarského kraje 

LP lokální partnerství 

MŠ Mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MOP dávka pomoci v hmotné nouzi – mimořádná okamžitá pomoc 

NNO nevládní neziskové organizace 

NZDM nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OP  operační program  

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí 

OSV odbor sociálních věcí 

RM rada města 

SAS sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

SVP speciální vzdělávací potřeby 

TP terénní programy 

TSP terénní sociální práce 

ÚP úřad práce 

VS veřejná služba 

VPP veřejně prospěšné práce 

ZM zastupitelstvo města 

ZŠ základní škola 
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PŘÍLOHY 

Seznam příloh 

Příloha A Řízení a plánování základního školství ve městě Sokolov 

Příloha B Prevence záškoláctví 

Příloha C Mapování klimatu na základních školách v Sokolově 

Příloha D Fundraising 
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Příloha A 

Řízení a plánování základního školství ve městě Sokolov 
 

Karta potřeb a opatření 

 přehled současných služeb a praxí, neuspokojených potřeb, navržených aktivit a postupů realizace 

 
Potřeby  

 

Město Sokolov se z pozice zřizovatele ZŠ intenzivně zajímá o potřeby těchto subjektů. Na 

základě platformy setkávání se s řediteli ZŠ identifikuje jednotlivé potřeby ZŠ. Jedná se 

především o prevenci záškoláctví, klima na školách, fundraising, optimalizace sítě 

základních škol, klima třídy a školy, spolupráce rodičů a školy, řízení vzdělávací politiky 

v oblasti základního školství. 

Současný stav 

 

V současné době probíhají setkání zástupců zřizovatele a ředitelů ZŠ v pravidelných 

intervalech minimálně 1 x za 2 měsíce. Setkání jsou svolávána vedoucí odboru školství. Na 

setkání jsou dle potřeby zváni zástupci NNO – Člověk v tísni o.p.s. (min. 1x za 3 měsíce), 

které mohou hrát aktivní roli v oblasti vzdělávání, sociálně právní ochrany dětí a 

preventivních programů pro mládež.  Agendou se zabývá odbor školství a kultury, který se 

skládá ze čtyř zaměstnanců.  

Cílový stav 

 

Cílovým stavem je naplňování vzdělávací politiky města Sokolov, zjišťování, řízení ZŠ, 

potřeb ZŠ a včasná realizace opatření týkající se dětí se sociálním znevýhodněním, popř. 

dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.  

Akce pro zavedení Město Sokolov pověří vedoucí odboru školství, která bude pravidelně svolávat schůzky 

mezi zřizovatelem a řediteli ZŠ. Tato osoba bude po dohodě s jednotlivými aktéry dohlížet 

i na naplňování jednotlivých opatření.  

 

Priorita  

Termíny 

Harmonogram 

 

Město pověří odpovědnou osobu za oblast vzdělávání – vedoucí odboru školství, 06/2014 

 

 

Typ 

opatření/služby/akti

vity 

 

Řízení a plánování základního školství ve městě Sokolov 

Cíle činnosti 

 

 

Cílem činnosti je naplňovat potřeby zřizovatele a ředitelů ZŠ, které jsou definovány takto:  

- pravidelná komunikace vedoucí odboru školství, ředitelů ZŠ a spolupracujících 

subjektů 

- naplňování kapacit jednotlivých ZŠ 

- čerpání rozvojových programů MŠMT, ESF 

- užší spolupráce s rodiči dětí 

- zintenzivnění propagace činnosti škol  

- zlepšení klimatu na školách 

- řešení problematiky prevence záškoláctví 

Kroky k naplnění 

cíle 

Radní pro školství pověří vedoucí odboru školství k řízení a plánování základního školství 

ve městě Sokolov se zvláštním zřetelem naplňování jednotlivých cílů. 

 

Intervence 

k zajištění činnosti 

Vedoucí odboru školství stanoví na poradě zřizovatele a ředitelů ZŠ termín následující 

porady. 

Zahájení činnosti 06/2014 

Harmonogram  

Za činnost 

zodpovídá/ 

zajišťuje 

Mgr. Simona Randová – vedoucí odboru školství a kultury 
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Na činnosti 

spolupracuje 

OSPOD, Městská policie Sokolov, Člověk v tísni o.p.s. 

 

Počty klientů, 

kterých se opatření 

týká 

Opatření se týká všech žáků ZŠ ve městě Sokolov 

Předpokládaný 

rozpočet na činnost  

0 

 

Předpokládaná 

rizika/ 

Problémová místa 

 

Způsoby hodnocení 

kvality / efektivity 

- zápisy z porad zřizovatele a ředitelů ZŠ (plnění úkolů, dodržování termínů atd..) 

- 1 x za rok proběhne revize jednotlivých opatření (záškoláctví, fundraising atd..), 

která zhodnotí efektivitu řízení a funkčnost této pracovní skupiny  

 

Příloha B 

Prevence záškoláctví 
 

Karta potřeb a opatření 

 přehled současných služeb a praxí, neuspokojených potřeb, navržených aktivit a postupů realizace 

 

Preambule 

Funkční systém prevence nelze zavést pouze tak, že se vymyslí a sepíší potřebná pravidla. Je třeba jej 

uvést v život, a to pokud možno stejným způsobem na území celého města. Následně budou ve 

vytvořeném standardu proškoleni všichni učitelé. Součástí jejich uvedení do problému by měly být 

informace o tom, co záškoláctví je, jakých forem nabývá (s důrazem na skryté záškoláctví) a jak ho 

rozpoznat. Dále je potřeba učitele proškolit v základních pravidlech, preventivních opatřeních, v 

konkrétních postupech řešení – co vše se bude sledovat, postihovat či naopak zvýhodňovat, jak bude 

vypadat konkrétní forma spolupráce ve škole i mimo ni. 
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Potřeby  

 

Jednotný postup škol a dalších spolupracujících partnerů při řešení absencí 

Dodržování sledování a vyhodnocování omluvených a neomluvených hodin na 

základních školách v Sokolově. 

Současný stav 

 

1) Město Sokolov se problematikou záškoláctví v současné době zabývá. Dne 

19.3.2013 proběhl seminář od Společně k bezpečí o.s. V rámci realizovaného 

semináře byla řešena problematika záškoláctví a následným výstupem je vzájemná 

domluva ředitelů základních škol na sjednocení pravidel ve školním řádu pro 

uvolňování a omlouvání žáků, kterými by se mohly řídit všechny základní školy v 

Sokolově. Základní školy se shodly na dvou variantách.  

 

Kázeňské opatření Varianta I Varianta II 

Důtka třídního učitele 1 – 5 neomluvených hodin (NO) ---- 

Důtka ředitele školy 6 – 10 NO 1 – 6 NO 

2. st. nebo 3. st. 11 a více NO 7 a více NO 

 

Pro variantu I se rozhodl/a ředitel/ka: 

Základní školy Sokolov, Pionýrů 1614 

Základní školy Sokolov, Rokycanova 258 

Základní školy Sokolov, Běžecká 2055 

              

Pro variantu II se rozhodl ředitel: 

Základní školy Sokolov, Švabinského 1702 

Základní školy Sokolov, Křižíkova 1916 

 

2) V souvislosti s omlouváním absence žáků a následným vznikem neomluvených 

hodin je ze strany školy nutné rozlišit pochybení zákonných zástupců od 

pochybení žáka. Na pochybení žáka pak vázat kázeňská opatření 

Závěr, na kterém se ředitelé škol shodli 

 

1) Zástupce zřizovatele navrhne termíny pravidelných porad jednotlivých aktérů 

(OSPOD, výchovný poradce, zřizovatel, Městská policie Sokolov, NNO) 

2) Ustanovení, která budou do školních řádů jednotlivých ZŠ zanesena  

a) Zákonný zástupce nezletilého žáka/žákyně (po dohodě se školou i jiná osoba 

odpovědná za výchovu) doloží do 3 kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že zatelefonuje na číslo……., 

doručí osobně či písemně ………(kam), doručí na e-mailovou 

adresu…………… Je třeba uvést tyto údaje: jméno a příjmení nepřítomného 

žáka/žákyně s tím, kdo důvody nepřítomnosti dokládá. Jestliže tak ve 

stanovené lhůtě stanoveným způsobem zákonný zástupce nezletilého 

žáka/žákyně (po dohodě se školou i jiná osoba odpovědná za výchovu) 

neučiní, jsou zameškané hodiny evidovány jako neomluvené. 

 

Po ukončení nepřítomnosti zákonný zástupce nezletilého žáka/žákyně (po dohodě se 

školou i jiná osoba odpovědná za výchovu) zapíše důvody nepřítomnosti a její délku 

do omluvného listu v žákovské knížce (v případě prvního ročníku do notýsku/deníčku) 

a ten předloží třídní učitelce/učiteli v den návratu žáka do školy 

Cílový stav Jednotný postup ZŠ při prevenci záškoláctví v Sokolově 

Akce pro zavedení Sjednotit školní řády všech základních škol na území města v oblasti prevence záškoláctví 
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Priorita  

Termíny 

Harmonogram 

 

1) Dodržování sledování a vyhodnocování omluvených a neomluvených hodin na 

základních školách v Sokolově (průběžně)  

2) Vyhodnocení dosavadních praxe prevence záškoláctví na jednotlivých základních 

školách a navrhnout úpravu školních řádů v oblasti prevence záškoláctví (výstupy 

z porad zřizovatele a dalších subjektů – min. 1x ročně) 

 

Typ 

opatření/služby/akti

vity 

 

Řešení problematiky záškoláctví ve městě Sokolov 

Cíle činnosti 

 

 

Cílem tohoto opatření je nastavení mechanismů řešení prevence záškoláctví, zlepšení 

komunikace mezi jednotlivými subjekty a kontroly ve městě Sokolov. 

Kroky k naplnění 

cíle 

1) Výchovní poradci jednotlivých základních škol(pověření řešením záškoláctví na 

ZŠ) průběžně sledují a vyhodnocují omluvené a neomluvené hodiny žáků 

základních škol a výstupy předkládají na pravidelných měsíčních poradách 

zástupců ZŠ, OSPODu, městské policie se zřizovatelem 

2) Minimálně 1x ročně provést vyhodnocení dosavadních praxe prevence 

záškoláctví na jednotlivých základních školách a v případě potřeby navrhnout 

úpravy školních řádů v oblasti prevence záškoláctví, které povedou ke sjednocení 

školních řádů všech základních škol 

3) V případě, že dojde k úpravě školních řádů v oblasti prevence záškoláctví je 

s touto změnou seznámen celý pedagogický sbor základních škol. Vše musí být 

prodiskutováno na pedagogické radě a z toho následně musí být vyhotoven zápis.  

4) Se změnou pravidel omlouvání absence na základních školách jsou seznámeni 

žáci i rodiče, dále dětští lékaři, pracovníci odboru soc. věcí (OSPOD, kurátoři pro 

mládež) a terénní sociální pracovníci neziskových organizací  

Intervence 

k zajištění činnosti 

V současné době ZŠ v Sokolově nastavili jednotlivé varianty kázeňských opatření řešení 

prevence záškoláctví. Uvedené změny zanesly do školních řádů. Realizují se již porady 

zřizovatele, výchovných poradců a dalších subjektů, které prevenci záškoláctví řeší. 

Zahájení činnosti Již se realizuje 

Harmonogram Porady zřizovatele a dalších subjektů (výchovný poradce ZŠ, OSPOD, Městská police 

Sokolov, NNO) na téma prevence záškoláctví – 1x měsíčně a vyhodnocení min. 1x ročně  

Za činnost 

zodpovídá/ 

zajišťuje 

Odbor sociálních věcí – OSPOD (MěÚ Sokolov) 

Na činnosti 

spolupracuje 

Základní školy, OSPOD, Městská policie Sokolov, Člověk v tísni o.p.s. 

 

Počty klientů, 

kterých se opatření 

týká 

Opatření se týká všech žáků základních škol a jejich rodičů.  

Předpokládaný 

rozpočet na činnost  

0,- Kč 

 

Předpokládaná 

rizika/ 

Problémová místa 

Rizikem může být nedodržení domluveného postupu ze strany některé základní školy. 

Způsoby hodnocení 

kvality / efektivity 

Porovnat množství neomluvených hodin a udělených kázeňských opatření za období před 

a po zavedení jednotného postupu na jednotlivých ZŠ. 

 

Příloha C 
 

Mapování klimatu na základních školách v Sokolově 
 

Karta Potřeb a Opatření 

 přehled současných služeb a praxí, neuspokojených potřeb, navržených aktivit a postupů realizace 
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Preambule 

Optimální klima třídy a školy je jednou ze základních podmínek úspěšné pedagogické práce. Lze je 

chápat jako vytváření demokratických vztahů a uplatňování demokratických hodnot mezi všemi aktéry 

vzdělávání – pedagogy, žáky a rodiči. Dobré klima školy a tříd podmiňuje to, zda žáci chodí do školy 

rádi nebo alespoň bez odporu, a to je zase nezbytná podmínka pro to, aby se ve škole skutečně 

vzdělávali. Právě tak je klima školy důležité pro motivaci a tím i produktivitu učitelů. 

 
Potřeby  

 

 

Mapování klimatu na základních školách v Sokolově 

 

Současný stav 

 

Město Sokolov uspělo s podáním projektu do výzvy OPVK 1.2. Projekt Rovné příležitosti 

a šance je zaměřen na podporu žáků především se speciálními vzdělávacími potřebami 

(dále jen SVP). Díky realizaci tohoto projektu získají školy ze strany zřizovatele komplexní 

podporu v oblasti práce s dětmi se SVP, tzn. pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích 

plánů (dále jen IVP), prostředky na asistenty pedagogů, logopedické služby, psychologa. 

Školy dále využívají program společnosti Scio. Některé ZŠ využívají programy společnosti 

DATABOX s.r.o. (viz komentář), tzn. využívání sociometrických dotazníků. Kromě 

individuální diagnostiky žáků lze v rámci programu využít i možnost hodnocení stavu a 

vývoje skupin žáků, respektive fungování škol jako celku. 

Cílový stav 

 

Využívání služeb společnosti DATABOX s.r.o na všech základních školách Sokolov. 

Hlavním cílem je používání sociometrických dotazníků k získání cenných informací o 

vztazích, pocitech a celkové atmosféře v kolektivu, na základě kterých je možné pracovat 

na jejich pozitivní proměně.  

 

Akce pro zavedení V červnu 2014 proběhne analýza sběru dat společnosti SCIO v Sokolově. Na základě 

výstupů z tohoto programu budou provedena opatření na jednotlivých ŽS. Opatření se 

budou týkat především oblastí práce s třídním kolektivem, komunikace s rodiči a klimatu 

učitelského sboru. V nadcházejícím školním roce bude ke sběru dat využíván software 

společnosti DATABOX s.r.o. a to především z ekonomických důvodů. Zřizovatel chce 

zároveň program rozšířit o další varianty testů, zaměřené např. na volbu povolání, testy 

rozumových schopností žáků, kariérové poradenství apod. 

 

Priorita  

Termíny 

Harmonogram 

 

září 2014 – spuštění programů DATABOX s.r.o. na všech základních školách v Sokolově 

 

Typ 

opatření/služby/akti

vity 

 

Práce s daty, která vedou ke zlepšení klimatu na školách 

Akce pro zavedení mapování klima v Sokolově,  

Práce s daty ze strany zřizovatele… 

Cíle činnosti 

 

 

Cílem činnosti je efektivní využívání dostupných dat, díky kterým bude mít zřizovatel a 

ZŠ lepší povědomí o prospěchu žáků, vzdělávacích potřebách dětí, popř. o rodinném 

zázemí žáků. Školy budou tyto informace shromažďovat a archivovat, dále je budou 

předávat zřizovateli. Tato činnost je prospěšná jak pro školy, tak pro zřizovatele. Školám 

data poskytnou cenné informace, např. o třídním kolektivu a jeho struktuře, rodinném 

zázemí žáků atd. Zřizovateli tyto data poskytnou např. užitečné informace o počtech dětí 

se SVP na jednotlivých ZŠ nebo o počtech dětí, u kterých absentuje zkušenost 

s předškolním vzděláváním.  

Kroky k naplnění 

cíle 

Nastavení systému vykazování (kam, komu a kdy data posílat) 

Vytvoření přehledové tabulky dat a určení, která data se budou evidovat 

Vyhodnocení získaných dat 

Intervence 

k zajištění činnosti 

Na poradě ředitelů ZŠ Sokolov budou všichni ředitelé škol seznámeni se systémem 

evidence sběru a evidence jednotlivých dat. Za zřizovatele bude určena osoba, která bude 

mít sběr a analýzu dat na starost.  

Zahájení činnosti Září 2014  
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Harmonogram Červenec 2014 – nastavení systému evidence 

Červenec 2014 – vytvoření přehledové tabulky pro sběr dat,   

Červenec 2014 – odpovědná osoba za zřizovatele při sběru a vyhodnocování dat 

Září 2014 – termín zahájení sběru dat a práce se software společností DATABOX s.r.o. 

(viz komentář)  

Za činnost 

zodpovídá/ 

zajišťuje 

Mgr. Simona Randová – vedoucí odboru školství a kultury 

 

Na činnosti 

spolupracuje 

MěÚ Sokolov, ZŠ Sokolov 

 

Počty klientů, 

kterých se opatření 

týká 

Žáci, pedagogičtí pracovníci základních škol v Sokolově 

Předpokládaný 

rozpočet na činnost  

20 000,- Kč 

 

Předpokládaná 

rizika/ 

Problémová místa 

 Nedodržování termínů průběžného vyhodnocování  

 

Způsoby hodnocení 

kvality / efektivity 

Hodnocení může probíhat individuálně s řediteli ZŠ Sokolov vždy po ukončení školního 

roku nebo na poradách zřizovatele a ředitelů ZŠ Sokolov.  

 

 

Komentář: DATABOX s.r.o. – DATABOX s.r.o. se od svého vzniku v roce 1991 specializuje na 

tvorbu firemních databází a poskytování informací o firmách a dalších ekonomických subjektech v 

České republice. V současné době patří DATABOX s.r.o. mezi nejvýznamnější společnosti v tomto 

oboru a svoje služby dodává mnoha renomovaným firmám v ČR i zahraničí. Potřebám škol, žáků i 

rodičů poskytuje portál www.proskoly.cz, kde nabízíme širokou škálu funkcí a testů určených pro 

osobní rozvoj žáků základních a středních škol. 

 

Příloha D 
 

Fundraising 
 

Karta Potřeb a Opatření 

 přehled současných služeb a praxí, neuspokojených potřeb, navržených aktivit a postupů realizace 

 

Preambule 

Zařazování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu a společné 

vzdělávání dětí s různými potřebami klade zvýšené nároky na školní prostředí, pomůcky a lidské 

zdroje. Každá škola, která inkluzivní myšlenky nemíní jen deklaratorně, ale snaží se je realizovat, se 

ihned setká s faktem, že finance, na které má zákonný nárok, de facto v plné míře nedostává, proto je 

třeba dbát na posílení role zřizovatele při fundraisingu škol.  

 

http://www.proskoly.cz/
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Potřeby  

 

 

Posílení role zřizovatele při fundraisingu škol 

Současný stav 

 

V Sokolově v současné době neexistuje systematická podpora v oblasti fundraisingu vůči 

zřizovaným základním školám. Základní školy se zaměřují na získávání financí z menších 

dotačních titulů, především rozvojových programů MŠMT. Na prostředky z Operačního 

programu vzdělávání pro konkurenceschopnost nejsou základní školy v současné době 

schopny dosáhnout (vyjma využití tzv. šablon „EU peníze školám“). Je to především 

z důvodů vysoké časové náročnosti na přípravu těchto projektů. Školy dále nemají žádnou 

zkušenost s řízením těchto projektů a spojenou administrací. Dalším negativním faktorem 

jsou podmínky nastavení operačního programu a to především v oblasti udržitelnosti 

projektů. V současné době je schválen projekt OPVK 1.2 – Rovné příležitosti a šance, který 

reaguje na zvyšující se počty žáků se sociokulturními handicapy. Projekt byl sepsán za 

výrazné podpory MěÚ Sokolov – odboru školství a kultury, Úřadu vlády – Agentura pro 

sociální začleňování a Člověk v tísni o.p.s. 

Cílový stav 

 

Na MěÚ Sokolov je na jednotlivých odborech dostatečná odborná kapacita zaměřená na 

fundraising z oblasti lidských zdrojů (projekty zaměřené na vzdělávací a sociální oblast). 

Na odboru školství a kultury je projektový manažer, který je schopen administrovat 

projekty zaměřené na vzdělávání. Daná osoba bude pravidelně komunikovat výstupy a 

administraci realizovaných projektů. Zapojené ZŠ se budou podílet na výstupech a 

hodnocení projektů, na psaní monitorovacích zpráv. Za realizaci aktivit zapojených 

základních škol bude odpovídat jejich ředitel. 

Akce pro zavedení S vedením obce je třeba zahájit debatu nad možností vzniku pracovní pozice projektového 

manažera, jehož zaměření bude na neinvestiční projekty z Evropského sociálního fondu 

(dále jen ESF) se zaměřením na oblast vzdělávání V novém programovém období 2014 – 

2020 se bude Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) Pozici projektového 

manažera na MěÚ Sokolove lze v budoucnu hradit ze získaných projektů z ESF. 

Priorita  

Termíny 

Harmonogram 

 

1) Červenec 2014 - debata s vedením obce o pozici projektového manažera na 

programové období 2014+ 

2) Vytvoření a aktualizace fundraisingové kalendáře pro školy 

3) Leden 2015 – vytvoření pozice projektové manažera na MěÚ Sokolov 

 

Typ 

opatření/služby/akti

vity 

 

Získávání finančních prostředků z ESF 2014+ 

Cíle činnosti 

 

 

Cílem tohoto opatření je posílení role zřizovatele při fundraisingu škol a dalších 

vzdělávacích institucí zřizovaných MěÚ Sokolov. Dalším cílem je vytvoření pracovní 

pozice projektového manažera na MěÚ Sokolov, která se bude tvorbou „měkkých 

projektů“ zabývat. Projektový manažer se bude podílet na tvorbě projektových týmů, bude 

pravidelně komunikovat se ZŠ, dalšími spolupracujícími aktéry a odborem školství a 

kultury. Projektový manažer bude vytvářet a sledovat grantové příležitosti, bude 

odpovědný za tvorbu a pravidelnou aktualizaci grantové kalendáře.  

Kroky k naplnění 

cíle 

- jednání s tajemnicí úřadu ohledně možnosti nové pracovní pozice projektového 

manažera 

- uvedení příkladu dobré praxe z jiných měst a obcí 

- uvedení příkladu praxe z investičních projektů, kde se model projektových 

manažerů na obcích realizuje 
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Intervence 

k zajištění činnosti 

Jednání s vedením obce a tajemnicí úřadu o přínosu této pracovní pozice, pozitivních 

ekonomických i přímých dopadech na obyvatele města Sokolov, která může tato pracovní 

pozice přinést. 

Zahájení činnosti Leden 2015 (předpokládaný termín vyhlášení prvních výzev v novém programovém 

období 2014 +)    

Harmonogram Leden 2015 - je provedeno vyhodnocení rozsahu a potřebnosti inkluzivních podpůrných 

nástrojů na jednotlivých ZŠ a je navržen plán realizace podpůrných nástrojů od září 2015 

Únor 2015 - jsou vyhledány vhodné dotační výzvy na návazné financování 

Březen 2015 - je sepsána a podána žádost o dotační prostředky 

Červen 2015 - je známo, zda projekt uspěl 

Září 2015 - je zahájena realizace projektu a projektový manažer MěÚ je financován ze 

získaného projektu  

Za činnost 

zodpovídá/ 

zajišťuje 

Vedoucí odboru školství a kultury 

Na činnosti 

spolupracuje 

ZŠ Sokolov, MěÚ Sokolov, NNO 

Počty klientů, 

kterých se opatření 

týká 

Žáci, pedagogičtí pracovníci základních škol v Sokolově 

Předpokládaný 

rozpočet na činnost  

450 000,- Kč (do získání projektu hrazeno z městského rozpočtu, následně z prostředků 

EU) 

Předpokládaná 

rizika/ 

Problémová místa 

Nepochopení přínosu zřízení pracovní pozice projektového manažera. Neúspěšnost v 

žádostech projektů 2014+  

Způsoby hodnocení 

kvality / efektivity 

Hodnocení kvality bude výsledkem výstupu realizovaných projektů. Dále můžeme 

hodnotit úspěšnost tohoto opatření v počtu podaných projektů.  

 

 


