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1. Úvod 
 

Akční plán rodinné politiky statutárního města Olomouce na rok 2016 rozpracovává jednotlivá 

opatření, která jsou uvedena ve schválené Koncepci rodinné politiky statutárního města 

Olomouce na roky 2016-2018. V opatření jsou popsány např. aktivity vedoucí k naplnění 

opatření, předpokládaní realizátoři opatření včetně spolupracujících organizací a v neposlední 

řadě i předpokládaná výše nákladů potřebná na zrealizování opatření včetně zdrojů 

financování. Naplněnost opatření bude vyhodnocována 1x ročně podle předpokládaných 

výstupů (hodnotících indikátorů) uvedených u toho daného opatření.  

 

Realizací níže uvedených opatření se statutární město Olomouc snaží o zachování prostředí 

přátelského rodině, a to nejen díky finanční podpoře rodin, ale zejména podporou služeb pro 

rodiny, společensko-kulturních akcí, vzdělávacích a osvětových aktivit a podporou budování 

infrastruktury.  
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2. Realizační část 
 

Tato kapitola představuje opatření, která budou realizována v roce 2016.  

 

Oblast 1 Komunikace s rodinami 

Opatření 1.1 Jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze strany města 

Opatření 1.2 Propagace a realizace aktivit podporujících rodiny 

Oblast 2 Služby pro rodiny 

Opatření 2.1  Plánování a vyhodnocování dostatečnosti nabídky služeb péče o 

děti předškolního a školního věku 

Opatření 2.2 Otevření škol veřejnosti 

Opatření 2.3 Činnost komunitní školy 

Opatření 2.4 Podpora center pro rodinu 

Opatření 2.5  Podpora mezigeneračního soužití 

Oblast 3 Slučitelnost rodinného života a zaměstnání 

Opatření 3.1 Publicita a osvěta v oblasti souladu rodinného života a zaměstnání 

Oblast 4 Městský prostor přátelský rodinám 

Opatření 4.1 Bezbariérový pohyb po městě 

Opatření 4.2 Dohled na rizikových přechodech pro chodce 

Opatření 4.3 Bezpečnost a zklidňování lokalit 

Opatření 4.4 Rozvoj městské hromadné dopravy 

Opatření 4.5 Podpora a rozvoj cyklistické dopravy 

Opatření 4.6 Zajištění činnosti Centra SEMAFOR pro rodiny s dětmi 

Opatření 4.7 Přebalovací koutky a místa pro kojící matky ve veřejných 

prostorách 

Opatření 4.8 Veřejný prostor přístupný rodinám s dětmi 

Oblast 5 Přímá podpora rodin 

Opatření 5.1 Slevy pro rodiny v městských zařízeních a městské dopravě 

Opatření 5.2 Podpora dětí z nízkopříjmových rodin v přístupu ke vzdělávání 

Oblast 6 Institucionální udržitelnost rodinné politiky 

Opatření 6.1 Institucionální zajištění rodinné politiky 

Opatření 6.2 Finanční udržitelnost prorodinných aktivit 
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2.1 Komunikace s rodinami 

 

Opatření 1.1 Jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze strany města 

Popis opatření: Opatření se zaměřuje především na jednotné informování o 

aktivitách pro rodiny ze strany města zejména poskytováním 

logotypu pro veřejné akce vhodné pro rodiny, koordinací akcí 

pro rodiny akciových společností a příspěvkových organizací 

města Olomouce a aktualizací a propagací stávajících 

webových stránek rodinné politiky. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. jednotné a přehledné informování o aktivitách pro rodiny 

b. lepší orientace v nabídce aktivit pro rodiny 

c. zvýšení návštěvnosti webových stránek rodinné politiky 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. vytvořit a zveřejnit pravidla pro používání logotypu rodinné 

politiky 

b. oslovit akciové společnosti a příspěvkové organizace města 

Olomouce za účelem koordinace plánovaných akcí pro 

rodiny s dětmi 

c. poskytovat logotyp mateřským a rodinným centrům a 

akciovým společnostem a příspěvkovým organizacím města 

Olomouce pro veřejné akce vhodné pro rodiny 

d. projednat umístění odkazu na webové stránky rodinné 

politiky na stránkách spolupracujících organizací (mateřská 

a rodinná centra, akciové společnosti a příspěvkové 

organizace města Olomouce apod.) 

e. pravidelně aktualizovat webové stránky rodinné politiky 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

MMOl (odbor sociálních věcí, odbor vnějších vztahů a 

informací) 

Spolupracující organizace mateřská a rodinná centra v Olomouci 

akciové společnosti a příspěvkové organizace města Olomouce 

Časový harmonogram 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

- 

Předpokládané finanční 

zdroje 

- 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. poskytnutí logotypu celkem 5 organizacím 

b. umístění odkazu na web rodinné politiky na 5 webových 

stránkách spolupracujících organizací 
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c. aktualizované webové stránky rodinné politiky 

 

 

Opatření 1.2 Propagace a realizace aktivit podporujících rodiny 

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na propagaci aktivit podporujících rodiny 

jednak vydáváním propagačních materiálů o aktivitách pro 

rodiny s dětmi, ale také vydáváním pravidelných tiskových 

zpráv o aktivitách v rámci rodinné politiky včetně akcí pro 

rodiny. Pro informování občanů o aktivitách pro rodiny s dětmi 

budou využity i sociální sítě, veřejnost bude do diskuse o 

rodinné politice zapojena zejména prostřednictvím webových 

stránek rodinné politiky. Nadále bude podporována organizace 

seminářů, kulatých stolů a konferencí o rodině. Stejně tak 

budou  podporovány akce pro rodiny s dětmi konanými např. 

v rámci oslav Dne rodiny, Týdne pro rodiny, oslav Dětského 

dne, Národního týdne manželství, Táta fest apod.  

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. zvýšení informovanosti o rodinné politice města Olomouce 

b. zvýšení informovanosti o akcích pro rodiny s dětmi 

c. přehledné informování o aktivitách pro rodiny 

d. rozšíření nabídky akcí pro rodiny s dětmi 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. vydání propagačního materiálu s přehledem aktivit pro 

rodiny 

b. vyčlenění pravidelného místa v Olomouckých listech pro 

informování o rodinné politice a akcích pro rodiny 

c. pravidelná anketa na webových stránkách rodinné politiky  

d. realizace 3. ročníku konference rodinné politiky SMOl 

e. podpora seminářů, kulatých stolů, workshopů 

s prorodinnými tématy, akcí pro rodiny s dětmi 

f. akce v rámci Týdne pro rodiny (15. – 21. 5. 2016) 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

MMOl (odbor sociálních věcí, odbor vnějších vztahů a 

informací) 

Spolupracující organizace MMOl (odbor kancelář primátora), mateřská a rodinná centra  

Časový harmonogram 

 

průběžně rok 2016 

tisk propagačních materiálů: 05/2016, 08/2016 

Táta fest: 06/2016 

Týden pro rodiny: uskutečněné akce v tomto týdnu 

3. ročník konference k rodinné politice SMOl: 10/2016 
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Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

150 tis. Kč 

Předpokládané finanční 

zdroje 

SMOl, Olomoucký kraj, sponzoři/dary 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. propagační materiály: 2 druhy 

b. celkový náklad propagačních materiálů: 12 tis. ks 

c. vyhrazený prostor v Olomouckých listech pro potřeby 

rodinné politiky 

d. anketa na webových stránkách rodinné politiky: 2x/rok 

e. zrealizovaná konference k rodinné politice SMOl 

f. Táta fest 

g. akce v Týdnu pro rodiny 

 

2.2 Služby pro rodiny 

 

Opatření 2.1 Plánování a vyhodnocování dostatečnosti nabídky služeb 

péče o děti předškolního a školního věku 

Popis opatření: Cílem opatření je zajistit rodičům dostatečné kapacity 

v mateřských a základních školách a ve školních družinách, 

s ohledem na nedostatečné kapacity v mateřských školách 

zajistit podporu mateřským školám jiných zřizovatelů. Opatření 

se dále zaměřuje na podporu dětských jeslí zřizovaných 

statutárním městem Olomouc a hledání možnosti podpory pro 

dětské jesle a dětské skupiny zřizované jinými subjekty než je 

statutární město Olomouc. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. dostatečné kapacity MŠ a ZŠ 

b. spokojeni rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ 

c. plně uspokojena poptávka po školní družině 

d. nabídka míst také v MŠ jiných zřizovatelů 

e. zajištěn provoz dětských jeslích SMOl 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. vyhodnocování demografického vývoje a naplněnosti škol 

b. v rámci ITI a plánování rozpočtu města včas předkládat 

požadavky na investiční akce vedoucí k navýšení kapacit, 

s využitím dotačních titulů, zajistit administrativní úkony při 

navýšení kapacity v rejstříku škol a školských zařízení 

c. zajistit včas administrativní úkony spojené s navýšením 

kapacity školních družin dle návrhu základních škol 
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v rejstříku škol a školských zařízení 

d. do rozpočtu odboru školství požadovat dostatečné finanční 

prostředky na zajištění finančního příspěvku z Podpory 

v oblasti mateřských a základních škol jiných zřizovatelů 

e. zajištění provozu dětských jeslí SMOl 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 
odbor školství, odbor investic, odbor sociálních věcí 

Spolupracující organizace mateřské a základní školy, dětské jesle 

Časový harmonogram  2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

3 mil. Kč (ZŠ Svatoplukova 2 mil. Kč; finanční příspěvky: MŠ 638 

tis. Kč, ZŠ 362 tis. Kč)  

Předpokládané finanční 

zdroje 

SMOl, finanční prostředky EU v souladu s vyhlašovanými 

výzvami 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. navýšení kapacity ZŠ o 84 žáků 

b. navýšení kapacity MŠ o 93 dětí 

c. navýšení kapacity školních družin o cca 30 žáků 

d. poskytování finančního příspěvku ve výši jako v předchozích 

letech, tj. ve výši 1 mil. Kč 

e. zachování minimálně stejného počtu míst v dětských jeslích 

SMOl 

Opatření 2.2 Otevření škol veřejnosti 

Popis opatření: Cílem opatření je zajistit spoluúčast také jiných aktérů – z řad 

veřejnosti – na rozvoji školy. Společnými aktivitami veřejnosti a 

školy se školy postupně stanou vzdělávacím a společenským 

centrem dané oblasti, veřejnost bude školu aktivně 

podporovat. 

K využití volného času a ke společným aktivitám veřejnosti, dětí 

a žáků budou v rámci realizace opatření udržována a 

modernizována stávající hřiště ve školách, která již veřejnosti 

slouží, případně nabídku rozšířit o další hřiště.  

Rovněž dojde k rozšíření nabídky škol na společné aktivity školy 

a veřejnosti. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. rozšíření nabídky volného času pro rodiny s dětmi 

b. podpora zdravého pohybu  

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. zpracovat koncepci otevření škol veřejnosti, projednat 

s řediteli škol, navrhnout a realizovat první společné aktivity 

b. připravit modernizaci stávajících hřišť (ZŠ Demlova,  ZŠ 

Mozartova), navrhnout další hřiště, které by mohlo být 
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modernizováno, příp. rozšířit nabídku pro pohybové aktivity 

venku 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 
odbor školství, odbor investic 

Spolupracující organizace základní školy 

Časový harmonogram 12/2016 (koncepce otevření škol) 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  
- 

Předpokládané finanční 

zdroje 

- 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. zpracovaná koncepce otevření škol veřejnosti 

b. počet osob z řad veřejnosti, které využívají vzdělávání a 

společné akce školy 

 

 

 

Opatření 2.3 Činnost komunitní školy 

Popis opatření: Opatření směřuje k naplnění poslání otevřené školy, kdy škola 

je považována za informační, kulturní a vzdělávací centrum. 

Otevřená škola podněcuje tvořivost, iniciativu a participaci na 

rozvoji školy. Přátelská škola je rovněž otevřená vzniku 

pevných partnerství a dlouhodobé spolupráce. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. rozvoj spolupráce v rámci komunity 

b. nabídka a využití prostor, vybavení a lidského potenciálu 

komunitní školy 

c. otevření školy po delší dobu a více dní v roce než tradiční 

škola 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. zpracování plánu přeměny školy na školu otevřenou 

b. vytvoření nabídky aktivit pro veřejnost, sledování 

úspěšnosti a poptávky, reakce na poptávku 

c. spolupráce s rodinnými a mateřskými centry a Univerzitou 

Palackého v Olomouci 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 
ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, odbor školství 

Spolupracující organizace rodinná a mateřská centra, Univerzita Palackého v Olomouci 

Časový harmonogram 

 

 06/2016 zpracování plánu přeměny školy na školu otevřenou 

 09-12/2016 nabídka aktivit, sledování úspěšnosti a poptávky 

 09-12/2016 spolupráce s rodinnými a mateřskými centry a 



Akční plán rodinné politiky statutárního města Olomouce na rok 2016 

 

Statutární město Olomouc  

Magistrát města Olomouce - Odbor sociálních věcí 

 

10 

Univerzitou  Palackého v Olomouci 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

5 tis. Kč 

 

Předpokládané finanční 

zdroje 
SMOl 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. dokument přeměny školy na školu otevřenou 

b. vytvořená nabídka školy 

c. průběžné sledování a vyhodnocování zájmu veřejnosti a 

počet zúčastněných 

d. počet aktivit 

 

 

Opatření 2.4 Podpora center pro rodinu 

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na činnosti stávajících mateřských a 

rodinných center v Olomouci, a to jak na jejich finanční 

podporu prostřednictvím dotací z rozpočtu statutárního města 

Olomouce (více viz opatření 6.2), tak na bezplatnou propagaci 

činností a aktivit center a na podporu jejich činnosti 

v nemovitostech ve vlastnictví města za sníženou úhradu. 

Cílem je rovněž rozšířit využití stávajících klubů pro seniory pro 

zájmové a volnočasové aktivity pro rodiny a zajistit pravidelnou 

činnost komunitního centra na ul. Peškova 1. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. úspora finančních prostředků center oproti komerčním 

nájmům 

b. podpora center i jiným způsobem než přímou finanční 

dotací 

c. možnost organizací realizujících zájmové a volnočasové 

aktivity využít bezplatně stávajících klubů pro seniory a 

komunitního centra 

d. díky činnostem komunitního centra dojde k vytvoření 

prostoru pro maminky s dětmi v lokalitě, kde podobné 

centrum chybí  

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. nadále podporovat uzavírání/prodloužení smluv o 

pronájmu v nemovitostech ve vlastnictví města 

b. informovat o možnosti využití prostor stávajících klubů pro 

seniory  

c. informovat o možnosti využití prostor komunitního centra 

pro volnočasové a zájmové aktivity pro rodiny oslovováním 
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zejména mateřských a rodinných center 

d. propagovat akce komunitního centra v Olomouckých listech 

a prostřednictvím letáků 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

MMOl 

Spolupracující organizace stávající mateřská a rodinná centra v Olomouci 

organizace realizující zájmové a volnočasové aktivity pro rodiny 

Časový harmonogram 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

80 tis. Kč 

Předpokládané finanční 

zdroje 

SMOl 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. počet organizací, které využily prostory klubů pro seniory 

b. počet organizací, které využily prostory komunitního centra 

c. počet akcí zrealizovaných v prostorách komunitního centra 

d. vytvořený informační leták k aktivitám komunitního centra 

 

 

Opatření 2.5 Podpora mezigeneračního soužití 

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na vzájemné propojování a sbližování 

generací, a to zejména prostřednictvím činnosti jednotlivých 

mateřských a rodinných center, které nabízejí prostor pro 

mezigenerační setkávání, dále pak např. prostřednictvím 

mateřských škol a možností zapojení aktivních seniorů – 

dobrovolníků – do předčítaní dětem či v rámci otevírání škol 

veřejnosti realizovat mezigenerační vzájemné učení, tj. kdy žáci 

učí seniory a naopak. Další možností je vytvoření prostoru pro 

vznik partnerství  seniorů a rodin s dětmi, kterým např. chybí 

třetí generace. Senioři („adoptivní“ babička či dědeček) tak 

můžou pomoct rodinám např. s péčí o děti, doprovázením 

do/ze školy či volnočasových kroužků, s přípravou dětí do školy 

apod. Sami senioři tak mohou najít nový smysl života a životní 

náplň. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. nový prostor a možnosti pro sbližování generací 

b. podpora rodin při harmonizaci rodinného a profesního 

života 

c. naplnění citových potřeb, které z různých důvodů nemohou 

být naplněny ve vlastní rodině  
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Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. nadále podporovat a vytvářet prostor pro setkání různých 

generací 

b. podporovat a realizovat akce, které nabízejí prostor pro 

zapojení všech generací 

c. získat aktivní seniory, kteří budou mít zájem předčítat 

dětem v mateřských školách 

d. ve spolupráci s odborem školství vytipovat mateřské školy a 

oslovit je s nabídkou předčítání dětem aktivními seniory 

e. realizace mezigeneračního vzájemného učení 

f. ve spolupráci s mateřskými centry či dobrovolnickými 

centry hledat možnosti, jak podpořit projekt „adoptivní“ 

babičky a dědečka 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

MMOl (odbor sociálních věcí, odbor školství) 

Spolupracující organizace stávající mateřská a rodinná centra v Olomouci 

dobrovolnická centra 

Časový harmonogram 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

-  

Předpokládané finanční 

zdroje 

 

- 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. v mateřských a rodinných centrech bude zachován prostor 

pro setkávání více generací 

b. získání aktivních seniorů pro předčítání dětem v mateřských 

školách 

c. jednání se zástupci vytipované mateřské školy či škol 

d. konkrétní představa o možnosti fungování projektu 

„adoptivních prarodičů“  

 

2.3 Slučitelnost rodinného života a zaměstnání 

 

Opatření 3.1 Publicita a osvěta v oblasti souladu rodinného života a 

zaměstnání 

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na podporu aktivit zaměřených na 

slaďování pracovního a rodinného života, na podporu 

workshopů a besed na témata sladění práce a rodiny, návrat 

rodičů z mateřské/rodičovské dovolené, mezigenerační vztahy 
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apod. Prostřednictvím opatření budou podporovány 

workshopy s příklady dobré praxe se zaměstnáváním rodičů 

vracejících se po rodičovské dovolené, rodičů pracujících na 

částečný úvazek, příklady dobré praxe se zaměstnanci 

pracujícími z domu/na dálku apod. Dále budou podporovány i 

vzdělávací kurzy pro rodiče zaměřené zejména na podporu 

rodičů vracejících se z rodičovské dovolené (počítačové 

dovednosti, jak napsat životopis, příprava na výběrové řízení 

apod.). Součástí opatření je i podpora coworkingového centra 

pro rodiče s hlídáním dětí (sdílený pracovní prostor 

s vybavením, vzdělávací místností a poradnou). 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. lepší připravenost rodičů vracejících se z rodičovské 

dovolené na návrat do zaměstnání 

b. zvýšení sebejistoty rodičů vracejících se z rodičovské 

dovolené 

c. zvýšení povědomí zaměstnavatelů o možnostech a 

výhodnosti prorodinných opatření pro vlastní prosperitu 

firmy 

d. udržení provozu coworkingového centra s hlídáním pro 

pracující rodiče na MD/RD, pro rodiče malých dětí, kteří 

podnikají a dále pro vzdělávání rodičů 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. realizace vzdělávacích kurzů pro rodiče zaměřených 

zejména na podporu rodičů vracejících se z rodičovské 

dovolené  

 RC Heřmánek z.s.: Motivační kurz před návratem na 

trh práce včetně PC dovedností, jak hledat práci po 

MD a RD, Jak napsat životopis a motivační dopis, Jak 

uspět u výběrového řízení, Jak sladit rodinu a práci, 

Rodinné kompetence, Zvládání stresu, Psychohygiena 

b. workshopy, besedy, semináře 

c. Rodinné centrum Provázek, z.s.: semináře Slaďování 

rodinného a pracovního života, Příprava na návrat na trh 

práce, Zvládání stresu při návratu do zaměstnání  

d. poradenství (kariérové, profesní, psychologické-rodina, 

vztahy, vývoj dětí, kompetence k oboru práce či 

podnikání,…) 

e. rodičovská svépomocná skupina: Sdílení zkušeností, obav a 

plánů rodičů (Rodinné centrum Provázek, z.s.) 
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f. provoz coworkingového centra Family Office Olomouc 

vybudovaného pro pracující rodiče s hlídáním dětí v místě 

jako doprovodnou službou 

g. podpora soutěže Společnost přátelská rodině 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

MMOl, mateřská a rodinná centra, Síť mateřských center o.s., 

Family Office Olomouc 

Spolupracující organizace  

Časový harmonogram 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

 

RC Heřmánek z.s.: 138 000 Kč 

Coworkingové centrum: 151 000 Kč 

Rodinné centrum Provázek, z.s.: 3 000 Kč 

Předpokládané finanční 

zdroje 

SMOl, Olomoucký kraj, MPSV, sponzoři/dárci 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. počet zrealizovaných kurzů pro rodiče vracející se 

z rodičovské dovolené 

b. počet workshopů a besed: 3 

c. svépomocné rodičovské skupiny: 2 

d. evaluační dotazníky účastníků vzdělávání a poradenství 

e. hodnotící dotazníky spokojenosti uživatelů coworkingového 

centra 

f. prezentace této jedinečné služby na meziregionálních 

konferencích, sympoziích 

 

2.4 Městský prostor přátelský rodinám 

 

Opatření 4.1 Bezbariérový pohyb po městě 

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na odstraňování architektonických, 

technických, komunikačních a informačních bariér ve městě 

a umožnění plného zapojení do života města všem jeho 

občanům a návštěvníkům. To vše v souladu s  vytvořenou 

koncepcí postupného odstraňování bariér – Akčního plánu a 

Seznamu priorit, které jsou součástí Územní studie 

Bezbariérová doprava ve městě Olomouci. Dále je  opatření 

zaměřeno na podporu pravidelných setkání pracovní skupiny 

projektu bezbariérová Olomouc, kde jsou zastoupeni 

představitelé organizací zastupujících jednotlivé skupiny 

obyvatel, kterých se problém přístupnosti města týká, tj. rodiny 
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s dětmi, senioři a lidé s tělesným a smyslovým postižením. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. rozšíření sítě bezbariérových tras městem 

b. zapojení cílových skupin do řešení přístupnosti města 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. tvorba projektových dokumentací, podávání dotačních 

žádostí a realizace úprav dle Akčního plánu Územní studie 

Bezbariérová doprava v Olomouci 

b. realizace drobných úprav dle Seznamu priorit Územní studie 

Bezbariérová doprava v Olomouci  

c. setkávání pracovní skupiny projektu bezbariérová Olomouc  

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

MMOl (odbor sociálních věcí, odbor správy městských 

komunikací a MHD, odbor investic)  

Spolupracující organizace  

Časový harmonogram 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

cca 2 mil. Kč 

Předpokládané finanční 

zdroje 

SMOl, dotační tituly – SFDI ČR, investiční operační programy 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. vytvořená projektová dokumentace nebo realizovaná 

bezbariérová trasa 

b. realizované úpravy menšího rozsahu 

c. setkání pracovní skupiny projektu Bezbariérová Olomouc – 

2/rok 

 

 

Opatření 4.2 Dohled na rizikových přechodech pro chodce 

Popis opatření: Opatření se zaměřuje především na bezpečný pohyb chodců 

po obci a hlavně pohyb dětí základních škol. Jedná se o 

operativní dohled u vytipovaných základních škol denně od 

07.30 do 08.15 za využití jedné dvoučlenné hlídky, která podle 

stanovených priorit a poznatků u jednotlivých škol operativně 

mění své stanoviště.  

Kromě strážníků Městské policie Olomouc se opatření v oblasti 

bezpečnosti dopravy snaží zapojit i občany města, zejména pak 

aktivní seniory, kteří by na přechodech pro chodce u základních 

škol dohlíželi na bezpečnost dětí při cestě do školy. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. zvýšení bezpečnosti chodců a dětí u škol 

b. zvýšení respektovanosti pravidel silničního provozu 
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Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. vytipování základních škol, kde bude dohled probíhat 

b. měření rychlosti pomocí preventivních radarů za využití dat 

o průjezdech vozidel a dodržování rychlostních limitů 

c. měření rychlosti represivním radarem u školských zařízení – 

místech schválených Policií ČR 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

Městská policie Olomouc, odbor sociálních věcí 

Spolupracující organizace  Policie České republiky – dopravní inspektorát 

Časový harmonogram 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

součást výkonu služby Městské policie Olomouc bez nároku na 

dodatečné finanční náklady 

Předpokládané finanční 

zdroje 

SMOl 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. počet škol, u nichž byl realizován dohled 

b. počet zapojených seniorů  

c. statistické výstupy preventivních radarů a represivního 

radaru 

d. statistika řešení přestupkových událostí porušení pravidel 

silničního provozu 

 

 

Opatření 4.3 Bezpečnost a zklidňování lokalit 

Popis opatření: Cílem opatření je projednávat, navrhovat a realizovat opatření 

vedoucí ke zklidňování lokalit na území města Olomouce. Dále 

se opatření zaměřuje na zřizování zón 30 a realizace přechodů 

pro chodce. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. udržení stávajících zklidněných lokalit na území města 

Olomouce 

b. rozšiřování těchto zklidněných lokalit  

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. údržba stávajícího dopravního značení 

b. navrhování a projednávání nových lokalit 

c. realizace dopravního značení vedoucí ke zřízení zón 30 

d. úprava stávajících nevyhovujících přechodů pro chodce 

e. realizace nových přechodů pro chodce 

f. dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení 

projektu Zóna 30 ul. Na Vozovce 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

MMOl (odbor koncepce a rozvoje, odbor správy městských 

komunikací a MHD, odbor investic) 
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Spolupracující organizace Technické služby města Olomouce, a. s., Správa silnic 

Olomouckého kraje p. o. 

Časový harmonogram průběžně v roce 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

15 mil. Kč 

Předpokládané finanční 

zdroje 

SMOl 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. udržení stávajících zklidněných lokalit 

b. návrhy na další vhodné lokality ke zklidnění 

c. další zrealizované zklidněné lokality 

 zóna 30 – část sídliště Nové Sady, Černá cesta, 

Chomoutov – satelitní část, Lazce 

d. úprava stávajících nevyhovujících a realizace nových 

přechodů pro chodce: 

 přechod u Klášterního Hradiska 

 přechod – Divišova, Bystrovanská 

 místo pro přecházení – Dr. Milady Horákové 

 úprava křižovatky Tř. Míru x Nemedínská 

e. dokončená projektová dokumentace pro stavební povolení 

projektu Zóna 30 ul. Na Vozovce 

 

 

Opatření 4.4 Rozvoj městské hromadné dopravy 

Popis opatření: Cílem opatření je pokračovat v obnově vozového parku 

s výhledem 100% nízkopodlažnosti v autobusové trakci a 

zvýšení nízkopodlažnosti v tramvajové trakci na základě 

zpracované koncepce obnovy vozidel dopravce DPMO, a. s. do 

roku 2020. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. nákupem dalších nízkopodlažních vozidel dojde 

k procentuálnímu zvýšení nízkopodlažnosti a postupnému 

docílení 100% bezbariérovosti MHD 

b. zvýšením nízkopodlažnosti dojde ke zlepšení komfortu a 

kvality cestování 

c. zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a 

pohybovým postižením, seniory i rodiče s kočárky 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

a. nákup dalších nízkopodlažních krátkých a kloubových 

autobusů 
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b. nákup dalších nízkopodlažních tramvají 

 

Předpokládaní realizátoři 

 opatření 

 

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 

Spolupracující organizace SMOl 

Časový harmonogram průběžně v roce 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

52 mil. Kč - nákup 6 kloubových a 2 krátkých autobusů 

55 mil. Kč - nákup 2 jednostranných tramvají 

Předpokládané finanční 

zdroje 

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. a dotace 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. zakoupení 6 kloubových a 2 krátkých autobusů 

b. zakoupení 2 jednostranných tramvají 

 

 

Opatření 4.5 Podpora a rozvoj cyklistické dopravy 

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na budování nových cyklostezek, 

zejména pak zvlášť stezek pro cyklisty a zvlášť stezek pro pěší, 

ve výjimečných případech smíšených stezek a budování 

cyklopruhů na komunikacích pro motorová vozidla. Vše 

v souladu s generelem cyklodopravy a územním plánem města 

a schváleného akčního plánu budování infrastruktury pro 

cyklisty. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. zvýšení bezpečnosti jízdy cyklistů a rozmanitost 

cyklistických tras 

b. rozvoj cykloturistiky na území města 

c. snížení dopravní automobilové zátěže na městských 

vozovkách 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. aktivně vytvářet podmínky pro pohodlnou a bezpečnou 

dojížďku občanů města do zaměstnání v rámci Asociace 

měst podporujících cyklodopravu, kde je město Olomouc 

členem 

b. Budování cyklostezek: 

 Holická-Babíčkova – cyklostezka v délce 0,400 km 

 Moravská Řepčín  2.část  Hejčín v délce 0,174 km 

 Jeremenkova od Jantarové cyklotrasy po hl. n. ČD 

v délce 0,230 km 

 Týneček – Chválkovice v délce 0,636 km 
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 oprava chodníku formou smíšené stezky pro chodce a  

cyklisty v ulici Rožňavská v celkové délce 0,367 km  

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

MMOl (odbor investic u investičních akcí a odbor správy 

městských komunikací a MHD u oprav) 

Spolupracující organizace odbor koncepce a rozvoje při plánování aktivit  

odbor evropských projektů při získávání dotací z EU 

Časový harmonogram 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

13,59 mil. Kč, z toho dotace až 10 mil. Kč 

Předpokládané finanční 

zdroje 

SMOl, IROP, Olomoucký kraj, SFDI 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

 počet km vybudované cyklistické infrastruktury 

 

 

 

Opatření 4.6 Zajištění činnosti Centra SEMAFOR pro rodiny s dětmi 

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na dopravní výchovu a s ní spojené 

volnočasové aktivity pro děti i nejširší veřejnost. Programová 

orientace je v souladu s dnešními potřebami dopravní výchovy 

při přípravě dětí na pohyb v provozu na pozemních 

komunikacích v rolích cyklisty a chodce.  

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. podpora cyklistické dopravy 

b. seznámení se se základními pravidly silničního provozu 

v bezpečném prostoru dopravního hřiště Centra SEMAFOR 

c. výchova zodpovědných cyklistů a chodců 

d. zdokonalení motorických dovedností nutných pro 

bezpečnou jízdu na kole  

e. získání správných návyků pro provoz na pozemních 

komunikacích 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. realizace dopravní výchovy školáků, studentů VŠ, rodin 

s dětmi, cyklistů, seniorů 

b. realizace soutěže Grand Prix SEMAFOR 

c. realizace akce Rodina na cestách 

d. realizace příměstských táborů zaměřených na dopravu 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

Centrum SEMAFOR 

Spolupracující organizace BESIP, Univerzita Palackého v Olomouci, Městská policie 

Olomouc, Český červený kříž, výrobci kol a další 
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Časový harmonogram 

 

03-06/2016 a 09-10/2016: dopravní výchova pro ZŠ a MŠ 

04/2016: Grand Prix SEMAFOR 

07/2016: Rodina na cestách 

07-08/2016: příměstské tábory 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

- 

Předpokládané finanční 

zdroje 

- 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. realizace dopravní výchovy školáků, studentů VŠ, rodin 

s dětmi, cyklistů, seniorů 

b. realizace soutěže Grand Prix SEMAFOR 

c. realizace akce Rodina na cestách 

d. realizace příměstských táborů zaměřených na dopravu 

 

 

Opatření 4.7 Přebalovací koutky a místa pro kojící matky ve veřejných 

prostorách 

Popis opatření: Opatření se zaměřuje především na udržení stávajících 

přebalovacích koutků a míst pro kojící matky ve veřejných 

prostorách. Opatření bude dále iniciovat zřízení nových 

přebalovacích koutků ať již v objektech SMOl, tak dalších 

institucích zřizovaných městem. Bude se jednat zejména o 

objekty, kde je častá frekvence návštěv rodin s malými dětmi. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. udržení stávajících přebalovacích koutků a míst pro kojící 

matky ve veřejných prostorách 

b. vytvořením nového přebalovacího koutku dojde ke zvýšení 

komfortu pro rodiče 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. údržba stávajících přebalovacích koutků a míst pro kojící 

matky ve veřejných prostorách 

b. vytipování objektů SMOl či institucí zřizovaných městem, 

kde by mohl vzniknout přebalovací koutek 

c. vejít v jednání o zřízení přebalovacího koutku na 

vytipovaných místech  

d. hledání finančních prostředků na vytvoření přebalovacího 

koutku  

e. zřízení přebalovacího koutku  

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

MMOl (odbor sociálních věcí) 
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Spolupracující organizace  instituce zřizované městem 

MMOl (odbor kancelář tajemníka – oddělení správa budov a 

ekonomické) 

Časový harmonogram 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

50 tis. Kč 

Předpokládané finanční 

zdroje 

SMOl, příspěvkové organizace a akciové společnosti zřizované 

SMOl 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. udržení minimálně stejného počtu stávajících přebalovacích 

koutků a míst pro kojící matky ve veřejných prostorách 

b. zřízený přebalovací koutek v některém z objektů SMOl či 

institucích zřizovaných městem 

 

 

Opatření 4.8 Veřejný prostor přístupný rodinám s dětmi 

Popis opatření: Opatření se zaměřuje především na modernizaci - rekonstrukci 

stávajících dětských hřišť a sportovišť v obytných čtvrtích na 

veřejném prostranství dle demografického vývoje. Opatření 

bude  iniciovat i zřizování nových hřišť v nových bytových 

lokalitách v pěší docházkové dostupnosti. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. udržení stávajících dětských hřišť a sportovišť  

b. vytvoření nových dětských hřišť a sportovišť 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. údržba stávajících dětských hřišť a sportovišť v obytných 

čtvrtích 

b. investice do celkové rekonstrukce stávajících dětských hřišť 

a sportovišť v obytných čtvrtích 

c. vytipování nových lokalit pro hřiště a sportoviště v nových 

obytných zónách na pozemcích SMOl 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

MMOl (odbor koncepce a rozvoje, odbor investic, odbor 

životního prostředí, odbor veřejných vztahů a informací) 

Spolupracující organizace instituce zřizované městem 

MMOl 

Časový harmonogram 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

1,5 mil. Kč 

Předpokládané finanční 

zdroje 

SMOl  
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Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. udržení počtu stávajících hřišť a sportovišť ve správě SMOl 

b. investice do rekonstrukce 2 hřišť  

 

2.5 Přímá podpora rodin 

 

Opatření 5.1 Slevy pro rodiny v městských zařízeních a městské dopravě  

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na propagaci slev pro rodiny v městských 

kulturních, sportovních a dalších  zařízeních, dále pak v 

městské dopravě prostřednictvím médií a webových stránek 

města.  

Opatření se také týká prověření možnosti rozšíření slev pro 

rodiny s dětmi v rámci produktu Olomouc region Card.  

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. zvýšení informovanosti o  slevách pro rodiny s dětmi  

b. pravidelné informování o akčních nabídkách  pro rodiny 

c. vytvoření nové slevové karty pro rodiny s dětmi v rámci 

Olomouc region  Card  

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. propagace  slev pro rodiny s dětmi prostřednictvím 

webových  stránek  

b. propagace slev v rámci  3. ročníku konference rodinné 

politiky SMOl 

c. vyvolání jednání s administrátorem Olomouc region Card a 

Olomouckým krajem ohledně nového typu karty pro rodiny 

s dětmi  

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

MMOl (odbor vnějších vztahů a informací) 

Spolupracující organizace MMOl (odbor sociálních věcí) 

Časový harmonogram průběžně rok 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

 

- 

Předpokládané finanční 

zdroje 

- 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. publikování slev v rámci webových stránek v sekci „Slevy 

v Olomouci“  

b. prezentace slev během konference k rodinné politice SMOl 
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c. podklady pro vytvoření rodinné Olomouc region Card na 

rok 2017 

 

 

 

Opatření 5.2 Podpora dětí z nízkopříjmových rodin v přístupu ke 

vzdělávání 

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na zmírnění znevýhodnění žáků 

základních škol z nízkopříjmových rodin při přístupu 

ke vzdělávání a mimoškolním aktivitám cílenou sociální prací. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. udržení co největšího počtu žáků z nízkopříjmových rodin 

v procesu vzdělávání během povinné školní docházky 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. v rámci sociální práce s rodinou a ve spolupráci se školou 

zjistit příčiny situace, poskytnout odborné sociální 

poradenství, aktivizovat dítě a jeho rodinu k osobnostnímu 

růstu 

b. podporovat subjekty poskytující další vzdělávání a 

mimoškolní aktivity pro tyto děti 

c. připravit ve spolupráci s komisí hospodářského rozvoje 

RMO vytvoření nadačního fondu na podporu vzdělávání 

dětí z nízkopříjmových rodin 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

MMOl (odbor sociálních věcí, odbor školství, odbor koncepce a 

rozvoje) 

Spolupracující organizace poskytovatelé sociálních služeb, základní školy 

Časový harmonogram 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

- 

Předpokládané finanční 

zdroje 

- 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. evidovaný počet rodin, kterým byla pomoc poskytnuta 

 

 

2.6 Institucionální udržitelnost rodinné politiky 

 

Opatření 6.1 Institucionální zajištění rodinné politiky 

Popis opatření: Cílem opatření je především zachování činnosti stávající 
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pracovní skupiny rodinné politiky SMOl včetně jejího možného 

rozšíření o další aktéry rodinné politiky. Opatření uvažuje i o 

prohloubení vztahů s Univerzitou Palackého v Olomouci např. 

zadáním diplomových prací na téma rodinné politiky či života 

rodin ve městě, příp. využitím prostor jednotlivých fakult pro 

konání akcí pro rodiny.  

V rámci pracovní skupiny rodinné politiky SMOl budou 

připraveny podmínky pro vznik komise pro rodinu a současně 

bude vytvořena náplň činnosti komise pro rodinu, poradního 

orgánu RMO. 

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. rodinná politika města bude nadále řešena systémově a 

koncepčně 

b. posílení významu rodinné politiky města  

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. zajištění činnosti pracovní skupiny 

b. oslovení potenciálních aktérů rodinné politiky, navázání užší 

spolupráce a jejich případné zapojení se do činnosti 

pracovní skupiny 

c. s představiteli Univerzity Palackého v Olomouci dojednat 

možnost podílet se na zadání diplomových prací na téma 

rodinné politiky 

d. vejít v jednání s představiteli města o možnosti vzniku 

komise po rodinu  

e. připravit podmínky pro vznik komise pro rodinu jako 

poradního orgánu RMO, v pracovní skupině rodinné politiky 

SMOl navrhnout náplň činnosti této komise 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

MMOl (odbor sociálních věcí, pracovní skupina rodinné politiky 

SMOl) 

Spolupracující organizace Univerzita Palackého v Olomouci 

potenciální aktéři rodinné politiky 

Časový harmonogram 2016 průběžně 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

- 

Předpokládané finanční 

zdroje 

- 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. jednání pracovní skupiny 4x/rok 

b. počet oslovených potenciálních aktérů rodinné politiky 

c. počet zadaných diplomových prací na téma rodinné politiky 
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d. proběhlé jednání s představiteli města k možnosti vzniku 

komise pro rodinu 

e. zpracovaný návrh náplně činnosti komise pro rodinu 

 

 

 

Opatření 6.2 Finanční udržitelnost prorodinných aktivit 

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na podporu prorodinných aktivit 

prostřednictvím dotace z rozpočtu statutárního města 

Olomouce zejména v oblasti sociálních aktivit, a to v souladu s 

Vnitřním předpisem o poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Olomouce schváleného Radou města 

Olomouce.  

Předpokládaný dopad 

opatření 

a. zajištění financování části prorodinných aktivit mateřských a 

rodinných center na území statutárního města Olomouce 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

a. přijetí žádosti a její formální kontrola, projednání návrhu 

výše finanční podpory v RMO, příp. ZMO 

b. podpisy smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl, 

vyúčtování dotace ze strany žadatele 

Předpokládaní realizátoři 

opatření 

SMOl  

Spolupracující organizace úspěšní žadatelé o dotaci z rozpočtu SMOl 

Časový harmonogram 2016 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů  

350 tis. Kč 

Předpokládané finanční 

zdroje 

SMOl 

 

Předpokládané výstupy 

(hodnotící indikátory) 

a. celková výše poskytnutých finančních prostředků 

b. počet podpořených žadatelů 

c. předložená vyúčtování dotace ze strany žadatele 

d. počet účastníků aktivit center 
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3. Závěr 
 

Cílem Akčního plánu rodinné politiky na rok 2016 je upřesnění jednotlivých opatření 

obsažených v Koncepci rodinné politiky statutárního města Olomouce na období 2016-2018, 

kterou dne 19. 4. 2016 schválila Rada města Olomouce.  

 

Akční plán rodinné politiky na rok 2016 byl schválen Radou města Olomouce dne 19. 4. 2016.  




