
 
 
  

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy 

„Děti, mládež, rodiny s dětmi“ 
 
Termín jednání:  14. 11. 2013 od 13 hod. 
Místo jednání:   Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském klášteře, Plánická 174,  

Klatovy  
Účastníci jednání:  viz prezenční listina 
 
Program jednání: 

 

1. Projednání společného jednacího řádu pracovních skupin 
2. Diskuze k podnětům ke zlepšení sociálních služeb na Klatovsku 
3. Představení plánovaných workshopů 
 

Obsah a závěry jednání: 
 
1. Projednání společného jednacího řádu pracovních skupin 

 

Ještě před zahájením diskuze ke konkrétním podnětům byl představen návrh společného 
jednacího řádu pro všechny pracovní skupiny. Účastníci neměli připomínky a jednací řád byl 
v navrhovaném znění schválen. 
 
2. Diskuze k podnětům ke zlepšení sociálních služeb na Klatovsku 

 
a) Nedostatečná kapacita v MŠ na Klatovsku: 

Dle mapování aktuální sociální situace je kapacita v MŠ dostačující. Zkušenosti žadatelů 
jsou však jiné - dostávají jiné informace. Dalším problémem, který byl již projednáván na 1. 
veřejném setkání, je zajištění umístění děti ze sociálně slabších rodin ve školkách – je 
vhodné, aby rodičům ze sociálně znevýhodněného prostředí byl zajištěn doprovod ze 
strany soc. služby při jednání na MŠ nebo by mělo dojít ke změnám v přístupu v tom 
smyslu, že by školky měly více usilovat o docházku dětí ze sociálně slabších rodin do jejich 
zařízení? Dle názoru pana Grubera (organizace Chapadlo) jsou potřebné oba dva přístupy. 
Změnit myšlení a přístup lidí je dlouhodobá záležitost, je tedy žádoucí nyní poskytovat 
matkám podporu při jednání o umístění dětí v MŠ. Lze však chápat také přístup MŠ: děti ze 
sociálně slabších rodin často nemají vypěstované základní dovednosti z rodiny, je 
náročnější s nimi v MŠ pracovat. Kromě těchto dětí musí učitelky zvládat ještě děti 
s různými poruchami chování. Pomoci by v tomto mohli pedagogičtí asistenti k dětem. 
 
Paní Černošková z organizace Člověk v tísni informovala v této souvislosti o zkušenostech, 
které mají v Rokycanech. Zde byla přímo v odloučené lokalitě zřízena předškolička pro děti, 
které zde žijí. Je to krok k lepšímu, děti se naučí dovednostem, které ostatní děti znají z 
rodiny. Děti jsou však dále vyloučené a vytržené z většinové společnosti. Velký zájem je 
také o provozování předškoličky v Janovicích nad Úhlavou v lokalitě místní ubytovny. Zatím 
se však plánuje otevření školního klubu pro již školou povinné děti. Dle paní Černoškové se 
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některé rodiny snaží z ubytovny odstěhovat a vrací se zpět do Klatov. Pan Gruber potvrdil 
podobnou zkušenost – děti z těchto rodin se objevují v jejich zařízení (Chapadlo). 
 
Paní Voráčková z MěÚSS informovala o zkušenosti, kdy již 2x žádali o dotaci z kraje na 
zřízení předškoličky pro děti ze sociálně vyloučených rodin. Byli však jediným zájemcem a 
tudíž nebyla splněna pravidla dle zákona o veřejných zakázkách. Výběrové řízení 
neproběhlo. Peníze pro tyto účely se staly pro MěÚSS „nedobytné“.  
Připomínka p. Voráčkové ze dne 2.12.2013: „Dotace, kterou opakovaně  žádal MěÚSS 
Klatovy od krajského úřadu nebyla určena konkrétně  na zřízení předškoličky pro děti ze 
sociálně vyloučených rodin. Dotaci jsme žádali za jiným účelem.“ 

 

Paní Černošková z Člověka v tísni nabídla možnost zřízení předškoličky v Klatovech. 
Organizace Chapadlo doplnila, že i oni řeší zřízení takového zařízení (v současné době 
hledají hlavně způsob financování).  
 
Dle informací paní Komaňské (zástupce Města Klatovy) pravidelně zasedá školská komise 
(Komise pro výchovu, vzdělávání a sport Rady města Klatovy), která kromě jiného řeší 
dotace pro volnočasové aktivity, apod. Výše popsané problémy by mohly být jedním 
z témat pro další setkání komise. 
 
Určitou pomoc těmto rodinám by mohl poskytnou DOMUS prostřednictvím sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dle dostupných informací má však omezenou 
kapacitu a nejsou přesně známy podmínky poskytnutí služby např.  rodinám se závislostí na 
drogách, případně psychiatrickým onemocněním či agresivním chováním.  
 
Dalším problémem, se kterými se rodiny ohrožené sociálním vyloučení potýkají, je 
nedostatek peněz na úhradu pobytu a stravy dítěte v MŠ. 
 
Závěr: Je nutné se pokusit pozvat na příští setkání pracovní skupiny zástupce následujících 
organizací / institucí: DOMUS, Úřad práce v Klatovech (odd. dávek hmotné nouze), školská 
komise, školský odbor, paní ředitelku klatovských MŠ. 
 

b) Potřeba většího zajištění psychologických, terapeutických a psychiatrických služeb pro 
rodiny v sociálně nepříznivých situacích, chybí mediace, nedostatečná kapacita sanačních 
služeb pro rodiny 
Služby pro rodiny poskytuje v Klatovech či v kraji více organizací. Tyto organizace by také 
mohly pokrýt potřebu mediačních služeb a nedostatečnou kapacitu sanace rodiny (např. 
Sociální poradna OCH Klatovy, Domus – centrum pro rodinu, Diakonie ČCE – středisko 
Západní Čechy).  
 
Závěr: Pokusit se pozvat na příští setkání PS zástupce Sociální poradny OCH Klatovy,  
organizace DOMUS – centrum pro rodinu a Diakonie ČCE – střediska Západní Čechy. Dále se 
CpKP ZČ pokusí shromáždit informace o dalších organizacích (i mimo kraj), které zajišťují 
sanační služby. 
 

c) Absence navazujících služeb na služby pedagogicko psychologické poradny – služby pro 
rodiny s dětmi s jinými poruchami než poruchami učení 
Člověk v tísni realizuje nyní v Klatovech projekt určený žákům ze sociálně znevýhodněných 
či vyloučených rodin. O pomoc žádají také rodiny s dětmi mimo uvedenou cílovou skupinu. 



 3 

Dle pravidel projektu nemohou těmto žákům nabídnout pomoc a bohužel ani neví, jaká 
další místní organizace by jim mohla pomoci.  
 
Člověk v tísni má v plánu vytvořit dobrovolnickou síť na Klatovsku pro doučování dětí, 
získávání dobrovolníků se však na Klatovsku příliš nedaří. MěÚSS naopak eviduje 
dobrovolníky na doučování (např. studenti, kteří potřebují praxi), mohou si kontakty 
předat. Dalším řešením v oblasti dobrovolnictví by mohla být spolupráce s organizací 
TOTEM Plzeň, která uzavírá smlouvy s organizacemi v kraji i s dobrovolníky, které také 
pojišťuje. Organizace si takto nasmlouvané dobrovolníky potom sama koordinuje. Dle 
zkušeností účastníků jednání má organizace DORA  omezenou nabídku, jaké služby mohou 
dobrovolníci poskytovat (za účelem doučování dětí dobrovolníky nekoordinuje).  
 
Závěr: Místní organizace, které potřebují dobrovolníky, mohou kontaktovat plzeňskou 
organizaci TOTEM (kontakty možno získat na webu). 
 

d) Nedostatečné zajištění volnočasových aktivit pro rodiny 
Opět byla zdůrazněna potřeba zajistit veřejná hřiště – stačilo by otevřít stávající hřiště ve 
městě, která jsou oplocená a veřejnosti nepřístupná.  
 
Dále chybí zařízení pro starší děti (pubescenty). Děti nemají možnost smysluplně trávit svůj 
volný čas, nemusí jít vždy o děti ze sociálně slabších rodin. Jako možné řešení by bylo 
zajištění aktivit ve školách v rámci mimoškolních aktivit. Dalším problémem je nutnost 
v organizacích, které poskytují volnočasové aktivity, platit kurzovné. To může být problém 
pro finančně slabší rodiny. Jejich děti potom nemají šanci kurzy navštěvovat. Dle informací 
však některé takové organizace nabízí slevu na kurzovném. Chybí předávání takové 
informace. 
 
Závěr: Do dalšího jednání zmapovat nabídku volnočasových aktivit škol na Klatovsku, 
případně připravit přehled organizací nabízejících volnočasové aktivity (zajistí CpKP ZČ). 
Paní Komaňská navíc zmapuje městská sportoviště a hřiště (nejen hřiště pro nejmenší), 
která jsou pro veřejnost uzavřená. 
 

e) Absence „vlastního“ metodika prevence pro Klatovy 
I když pedagogicko-psychologická poradna v Klatovech již nemá vlastního metodika 
(funguje jeden metodik pro Klatovsko a Domažlicko), školy jsou nadále zvyklé se na ně 
obracet. Naopak zatím není pro školy zažité se obracet na Člověka v tísni, který školám 
spolupráci také nabízí.  
 
Poskytovatelé služeb potvrzují zájem škol o preventivní programy. Nízkoprahový klub 
Chapadlo a Budík zajišťuje 1 – 2 akce ročně pro školy v regionu, avšak nad rámec svých 
služeb a bez finančního pokrytí (příprava a realizace akce vyžaduje mnoho pracovníků a 
dobrovolníků).  
 
V minulosti proběhl v rámci PPP úspěšný projekt „KPZ“, který podporoval zajištění 
preventivních a intervenčních aktivit na školách. Tento projekt skončil na jaře 2012. Byla 
podána žádost o dotaci na další navazující projekt, který však nebyl městem podpořen. Díky 
tomu jsou preventivní programy realizovány ve výrazně menším rozsahu.  
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Závěr: Školy by se mohly pokusit zpracovat vlastní projekt a podat žádost o finance na 
„vlastního“ metodika prevence nebo výchovného poradce.  
 
 

f) Chybí právní poradenství pro školy 
 
Závěr: Školy se mohou obracet na právníka Odboru školství, mládeže a sportu Krajského 
úřadu Plzeňského kraje. 
 

g) Nedostatečná návaznost sociálních služeb, chybí komplexnost 
Jednotlivé organizace se mezi sebou často moc neznají, chybí vzájemná spolupráce. Jednou 
z možností je formální pravidelné setkávání poskytovatelů služeb zastřešené např. 
sociálním odborem města. Další z možností je neformální setkání poskytovatelů, organizací, 
příp. institucí. 
 
Závěr: Přítomní upřednostňují neformální setkávání poskytovatelů v regionu 1 – 2x ročně. 
Organizaci setkání bude mít na starosti vždy jeden z poskytovatelů. 
 
 

Během jednání zazněla připomínka ke zpracovaným analýzám. Paní Voráčková z MěÚSS Klatovy 
připomínkovala zkreslené statistické údaje za město Klatovy (např. dle analýzy se v Klatovech 
nevyskytují žádné drogově závislé osoby, apod., což neodpovídá skutečnosti). Jak již zaznělo na 1. 
jednání ŘS v Klatovech, je třeba údaje doplnit. V této souvislosti bylo také připomenuto, že některé 
analýzy je  možné do konce ledna 2014 připomínkovat.  

 
 

3. Představení plánovaných workshopů 

 

V závěru jednání byli účastníci seznámeni s tím, že v rámci projektu budou pro ně uspořádány 
workshopy (vzdělávací semináře) na témata, o která budou mít zájem. Tipy na témata seminářů 
mohou účastníci zasílat koordinátorce projektu p. Fremrové, či přinést na další setkání skupiny. 
Poté budou témata seminářů přesněji specifikována. 

 

 

 
Zpracováno dne: 15. 11. 2013 
Zpracovala: Šárka Fremrová, CpKP západní Čechy 
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP západní Čechy 


