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Úvod

Akční plán rodinné politiky statutárního města Olomouce na rok 2018 rozpracovává jednotlivé oblasti 
uvedené ve schválené Koncepci rodinné politiky statutárního města Olomouce na roky 2016-2018.
Tyto oblasti budou realizovány prostřednictvím dílčích opatření v roce 2018. Jednotlivá opatření tak 
obsahují výčet aktivit vedoucích k naplnění opatření, předpokládané realizátory opatření včetně 
spolupracujících organizací či předpokládanou výši nákladů potřebnou na realizaci opatření včetně 
zdrojů financování. Tvorbě nového akčního plánu předcházelo zhodnocení naplňování akčního plánu 
za rok 2017. Naplněnost opatření bude opět vyhodnocena 1x za rok na základě stanovených
předpokládaných výstupů (hodnotících indikátorů) uvedených u jednotlivých opatření. 

Realizační část

Následující kapitola představuje opatření, která budou realizována v roce 2018. 

Oblast 1 Komunikace s rodinami
Opatření 1.1 Jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze strany města
Opatření 1.2 Realizace aktivit podporujících rodiny
Opatření 1.3 Vytvoření aplikace S kočičkou Olou po Olomouci
Oblast 2 Služby pro rodiny
Opatření 2.1 Plánování a vyhodnocování dostatečnosti nabídky služeb péče o děti 

předškolního věku
Opatření 2.2 Otevření škol veřejnosti
Opatření 2.3 Činnost komunitní školy
Opatření 2.4 Podpora center pro rodinu
Opatření 2.5 Podpora činnosti komunitního centra Peškova 1
Opatření 2.6 Podpora mezigeneračního soužití
Oblast 3 Slučitelnost rodinného života a zaměstnání
Opatření 3.1 Publicita, osvěta a realizace vzdělávání v oblasti souladu rodinného 

života a zaměstnání
Oblast 4 Městský prostor přátelský rodinám
Opatření 4.1 Inkluzivní herní prvky dětských hřišť
Opatření 4.2 Tvorba katalogu přístupnosti olomouckých základních a mateřských škol
Opatření 4.3 Dohled na rizikových přechodech pro chodce
Opatření 4.4 Bezpečnost a zklidňování lokalit
Opatření 4.5 Rozvoj městské hromadné dopravy
Opatření 4.6 Podpora a rozvoj cyklistické dopravy
Opatření 4.7 Zajištění činnosti Centra SEMAFOR pro rodiny s dětmi
Opatření 4.8 Přebalovací koutky a místa pro kojící matky ve veřejných prostorách
Opatření 4.9 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
Opatření 6.3 Tvorba nové koncepce rodinné politiky SMOl

Oblast 1 Komunikace s rodinami

Opatření 1.1 Jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze strany města
Popis opatření: Opatření si klade za cíl jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze 

strany města. Tohoto cíle bude dosaženo jednak propagací aktivit 
podporujících rodiny prostřednictvím propagačních materiálů o 
aktivitách pro rodiny s dětmi, včetně pravidelných tiskových zpráv o 
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aktivitách v rámci rodinné politiky a akcí pro rodiny. V rámci opatření 
budou také aktualizovány a propagovány stávající webové stránky 
rodinné politiky včetně aktualizace kalendáře akcí na těchto stránkách. 
Opatření se dále zaměřuje na poskytování logotypu rodinné politiky 
mateřským a rodinným centrům a akciovým společnostem a 
příspěvkovým organizacím města pro veřejné akce vhodné pro rodiny. 

Předpokládaný dopad 
opatření

a. jednotné a přehledné informování o aktivitách pro rodiny
b. zvýšení informovanosti o akcích pro rodiny s dětmi
c. zvýšení informovanosti o rodinné politice města Olomouce
d. lepší orientace v nabídce aktivit pro rodiny
e. zvýšení návštěvnosti webových stránek rodinné politiky

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. poskytovat logotyp mateřským a rodinným centrům a akciovým 
společnostem a příspěvkovým organizacím města Olomouce pro 
veřejné akce vhodné pro rodiny

b. projednat umístění odkazu na webové stránky rodinné politiky na 
stránkách spolupracujících organizací (mateřská a rodinná centra, 
akciové společnosti a příspěvkové organizace města Olomouce 
apod.)

c. pravidelně aktualizovat webové stránky rodinné politiky
d. vydávat propagační materiály s přehledem aktivit pro rodiny
e. průběžně informovat o rodinné politice a akcích pro rodiny 

v Olomouckých listech
f. pravidelná anketa na webových stránkách rodinné politiky

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních služeb, odbor vnějších vztahů a informací)

Spolupracující organizace mateřská a rodinná centra v Olomouci, akciové společnosti a 
příspěvkové organizace města Olomouce, prorodinné organizace ve 
městě Olomouci

Časový harmonogram 2018 průběžně
propagační materiály: 02/2018 (tábory), 04/2018 (mapa pro rodiny 
s dětmi), 05/2018 (aktivity pro rodiny s dětmi 05-08/2018)

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

29 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. aktualizované webové stránky rodinné politiky
b. vytvořené propagační materiály s přehledem akcí pro rodiny
c. uveřejněné články v Olomouckých listech s informacemi o rodinné 

politice a o akcích pro rodiny
d. anketa na webových stránkách rodinné politiky

Opatření 1.2 Realizace aktivit podporujících rodiny
Popis opatření: V rámci opatření budou podporovány semináře, kulaté stoly či 

konference o rodině. Stejně tak budou  podporovány akce pro rodiny 
s dětmi konané např. v rámci oslav Dne rodiny, Týdne pro rodiny, 
oslav Dětského dne, Táta fest, Národního týdne manželství apod. 
V rámci opatření budou nadále vyhledávána a oceňována místa
přátelská rodině. Bude vytvořena mobilní aplikace města Olomouce, 
která bude obsahovat i data k rodinné politice. 

Předpokládaný dopad 
opatření

a. rozšíření nabídky akcí pro rodiny s dětmi a aktivit podporujících 
rodiny

b. prohloubení a rozvoj rodičovských kompetencí realizací kurzů, 
besed pro rodiče

c. zvýšení informovanosti o místech přátelských pro rodiny s dětmi 
jednak díky nové mobilní aplikaci, ale také díky systému oceňování 
míst přátelských rodině

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. realizace 5. ročníku konference rodinné politiky SMOl
b. podpora seminářů, kulatých stolů, workshopů s prorodinnými 
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tématy, akcí pro rodiny s dětmi
c. podpora akcí v rámci Týdne pro rodiny, Dětský den ve 

Smetanových sadech
d. vyhledávání a oceňování míst přátelských rodině

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních služeb, odbor vnějších vztahů a informací)

Spolupracující organizace MMOl (odbor kancelář primátora), mateřská a rodinná centra, 
prorodinné organizace ve městě Olomouci

Časový harmonogram průběžně rok 2018
Táta fest: 06/2018
Týden pro rodiny: 12. – 20. 5. 2018
Dětský den ve Smetanových sadech: 19. 5. 2018 
5. ročník konference k rodinné politice SMOl: 10/2018
nominování míst přátelských rodinám: 01-08/2018
kontrola nominovaných míst přátelských rodinám dle stanových 
kriterií: 09-10/2018
slavnostní ocenění míst přátelských rodinám: 11-12/2018

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

150 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, Olomoucký kraj, sponzoři/dary

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. zrealizovaná konference k rodinné politice SMOl
b. Táta fest
c. akce v Týdnu pro rodiny včetně zrealizování Dětského dne
d. počet zrealizovaných seminářů, workshopů a besed
e. nalezená a oceněná další místa přátelská rodině

Opatření 1.3 Vytvoření aplikace S kočičkou Olou po Olomouci
Popis opatření: Cílem opatření je vytvoření mobilní aplikace S kočičkou Olou po 

Olomouci, která by měla přispět ke zvýšení povědomí dětí o 
pamětihodnostech města Olomouce. Aplikace bude obsahovat i 
doplňující cvičení a hry pro aplikaci, jako např. omalovánky, kvízy či 
puzzle.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. zvýší se povědomí dětí o pamětihodnostech města
b. u dětí dojde k upevnění získaných znalostí o městě Olomouci 

zábavnou formou
Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. vytvoření aplikace S kočičkou Olou po Olomouci
b. uvedení aplikace na trh

Předpokládaní realizátoři 
opatření

odbor vnějších vztahů a informací, zhotovitel aplikace

Spolupracující organizace odbor sociálních služeb
Časový harmonogram 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

150 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, dotace

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. vytvořená aplikace S kočičkou Olou po Olomouci

Oblast 2 Služby pro rodiny

Opatření 2.1 Plánování a vyhodnocování dostatečnosti nabídky služeb péče o 
děti předškolního věku

Popis opatření: Cílem opatření je také v dalším roce rozšířit kapacitu mateřských škol 
z důvodu naplnění ustanovení školského zákona a zajištění rovného 
přístupu k předškolnímu vzdělávání.
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Předpokládaný dopad 
opatření

a. navýšená kapacita mateřských škol 
b. zajištěn rovný přístup k předškolnímu vzdělávání

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. rekonstrukce MŠ Rooseveltova
b. podpora MŠ jiných zřizovatelů

Předpokládaní realizátoři 
opatření

odbor školství, odbor investic

Spolupracující organizace mateřské školy (MŠ Rooseveltova, MŠ jiných zřizovatelů)
Časový harmonogram 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

rekonstrukce objektu: 15,2 mil. Kč
 finanční podpora MŠ jiných zřizovatelů: 500 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, ITI

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. navýšení kapacity MŠ o 22 dětí
b. podpořeny MŠ jiných zřizovatelů ve výši 500 tis. Kč

Opatření 2.2 Otevření škol veřejnosti
Popis opatření: Cílem opatření je zkvalitnit nabídku veřejnosti k využití volného času a 

ke společným aktivitám rodičů, dětí a žáků. V rámci realizace opatření 
budou udržována a modernizována stávající hřiště ve školách, která 
již veřejnosti slouží a bude snaha o rozšíření nabídky o zahradu MŠ.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. modernizované hřiště
b. zkvalitnění zázemí pro volnočasové aktivity veřejnosti

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. rekonstrukce hřiště ZŠ Mozartova
b. projednání možnosti zpřístupnění zahrady MŠ Mozartova 22 

rodičům s dětmi
Předpokládaní realizátoři 
opatření

odbor školství, odbor investic

Spolupracující organizace MŠ Mozartova 22, ZŠ Mozartova
Časový harmonogram 08/2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 7,125 mil. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. zkvalitněna a rozšířena nabídka zázemí pro volnočasové aktivity 
veřejnosti

Opatření 2.3 Činnost komunitní školy
Popis opatření: Opatření se zaměřuje na udržení již zaběhnutých aktivit Komunitní 

školy a na rozvoj jejich dalších aktivit. V rámci opatření bude rovněž 
navštívena komunitní škola v Anglii a následně bude řešena možná
implementace získaných zkušeností a informací do našich podmínek.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. udržení a rozvoj  započaté spolupráce v rámci komunity
b. získané poznatky a zkušenosti z komunitní školy v Anglii

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. rozšířit nabídku aktivit pro veřejnost, sledovat úspěšnost a 
poptávku

b. zahájit spolupráci s rodinnými  centry a Univerzitou Palackého 
v Olomouci

c. navštívit komunitní školu v Anglii a využít získané zkušenosti
Předpokládaní realizátoři 
opatření

ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, odbor školství

Spolupracující organizace rodinná a mateřská centra, Univerzita Palackého v Olomouci
Časový harmonogram 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

  rozšíření nabídky aktivit: 15 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl
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Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. počet nových společných aktivit a jejich úspěšnost, počet účastníků
b. počet společných aktivit s rodinnými a mateřskými centry a 

Univerzitou Palackého v Olomouci, počet účastníků
c. navštívená komunitní škola v Anglii

Opatření 2.4 Podpora center pro rodinu
Popis opatření: Opatření se zaměřuje především na činnosti stávajících mateřských a 

rodinných center v Olomouci v nemovitostech ve vlastnictví města za 
sníženou úhradu. Nadále platí nabídka prostor stávajících Klubů pro 
seniory SMOl pro zájmové a volnočasové aktivity pro rodiny
organizované těmito centry a dalšími organizacemi. Přímá finanční 
podpora center pro rodinu je uvedena v opatření 6.2 Finanční 
udržitelnost prorodinných aktivit.

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 SMOl
Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. nadále podporovat uzavírání/prodloužení smluv o pronájmu 
v nemovitostech ve vlastnictví města

b. nadále nabízet prostor stávajících klubů pro seniory pro zájmové a 
volnočasové aktivity pro rodiny

Předpokládaní realizátoři
opatření

MMOl

Spolupracující organizace stávající mateřská a rodinná centra v Olomouci
organizace realizující zájmové a volnočasové aktivity pro rodiny

Časový harmonogram 2018
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 klubů pro seniory, které byly organizacemi využity

Opatření 2.5 Podpora činnosti komunitního centra Peškova 1
Popis opatření: Opatření se zaměřuje především na zajištění informačního a 

orientačního systému komunitního centra Peškova 1. Dalším cílem je 
zajištění pozice správce centra a zajištění pravidelné činnosti 
komunitního centra. V rámci opatření bude rovněž zvolen vhodný 
název centra.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. realizací informačního totemu s názvem komunitního centra dojde
ke zvýšení informovanosti obyvatel sídliště o existenci tohoto 
centra

b. možnost organizací realizujících zájmové a volnočasové aktivity 
využít bezplatně prostor komunitního centra

c. nabídka pravidelných aktivit pro rodiny s dětmi v této lokalitě
d. nabídka aktivit pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou SMOl

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. zvolit vhodný název pro komunitní centrum (anketní otázka), 
včetně jeho vyznačení na informačním totemu před budovou

b. vytvořit informační leták s nabídkou prostor směrem k organizacím, 
informace v Olomouckých listech

c. pomoc s propagací akcí konaných v komunitním centru
d. zajištění pozice „správce“ komunitního centra, který bude zajišťovat

činnost centra po organizační stránce
Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních služeb)

Spolupracující organizace stávající mateřská a rodinná centra v Olomouci
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organizace realizující zájmové a volnočasové aktivity pro rodiny
Časový harmonogram 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

20 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje SMOl
Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. zvolen název komunitního centra
b. zhotovený informační totem
c. zajištěna pozice správce komunitního centra
d. vytvořen leták s nabídkou prostor pro organizace
e. počet organizací, které využily prostory komunitního centra
f. počet akcí zrealizovaných v prostorách komunitního centra

Opatření 2.6 Podpora mezigeneračního soužití
Popis opatření: Opatření se zaměřuje na vzájemné propojování a sbližování 

generací, a to zejména prostřednictvím činností jednotlivých 
rodinných center, která nabízejí prostor pro mezigenerační setkávání.
Rovněž dojde k zapojení aktivních seniorů do podzimního povídání s 
dětmi na vybraných MŠ. Budou realizovány i vzdělávací aktivity pro 
seniory, např. kurz první pomoci, oslava Dne seniorů apod. Nově 
budou moci rodiny s dětmi využít tzv. adoptivní příbuzné (mohou to 
být studenti, ale i lidé ve věkové skupině 50+), kteří se tak mohou 
stát dalšími členy rodiny a kteří tak mohou rodině pomoci např. 
s hlídáním dětí, doučováním, či doprovodem dětí z/do kroužků. 

Předpokládaný dopad 
opatření

a. nový prostor a možnosti pro sbližování generací
b. předávání zkušeností starší generace mladší
c. mezigenerační vazby – děti si váží znalostí starší generace
d. environmentální výchova
e. vznik inovativního postupu řešení otázky dobrovolnictví 

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. realizovat společné besedy dětí předškolního věku s aktivními 

seniory
d. spustit projekt dobrovolnictví studentů a osob ve věkové skupině 

50+ jako „adoptivních příbuzných“
Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních služeb, odbor školství), stávající mateřská a 
rodinná centra v Olomouci, Maltézská pomoc, o.p.s., Laskavé 
rodičovství, z.s.

Spolupracující organizace  organizace realizující akce pro rodiny
Časový harmonogram 2018 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

200 tis. Kč 

Předpokládané finanční 
zdroje SMOl
Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. v mateřských a rodinných centrech bude zachován prostor pro 
setkávání více generací

b. počet zrealizovaných besed
c. počet zapojených mateřských škol
d. počet dětí a seniorů, kteří se besedy zúčastní 
e. počet/druh aktivit, kterých se senioři zúčastní
f. počet dobrovolníků
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Oblast 3 Slučitelnost rodinného života a zaměstnání

Opatření 3.1 Publicita, osvěta a realizace vzdělávání v oblasti souladu 
rodinného života a zaměstnání

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na podporu aktivit zaměřených na slaďování 
pracovního a rodinného života. Podporovány tak budou workshopy a 
besedy na téma sladění práce a rodiny, návrat rodičů 
z mateřské/rodičovské dovolené, mezigenerační vztahy 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).

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. udržení provozu coworkingového centra s hlídáním dětí pro 

pracující rodiče na MD/RD, pro rodiče malých dětí, kteří podnikají a 
dále pro vzdělávání rodičů

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. realizovat vzdělávací kurzy pro rodiče zaměřené zejména na 
podporu rodičů vracejících se z rodičovské dovolené 

b. realizovat workshopy, besedy, besedy s psychologem, semináře, 
rodičovské svépomocné skupiny atd.

c. zajišťovat poradenství (kariérové, profesní, psychologické-rodina, 
vztahy, vývoj dětí, kompetence k oboru práce či podnikání,…)

d. provozovat coworkingové centrum pro pracující rodiče s hlídáním 
dětí v místě jako doprovodnou službou

e. podporovat soutěž Společnost přátelská rodině
Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl, mateřská a rodinná centra, Síť pro rodinu z.s., Centrum pro 
rodiny s dvojčaty a vícerčaty, z.s., OliVy z.s.

Spolupracující organizace
Časový harmonogram 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

450 tis. 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
c. zrealizované svépomocné rodičovské skupiny
d. evaluační dotazníky účastníků vzdělávání a poradenství
e. hodnotící dotazníky spokojenosti uživatelů coworkingového centra

Oblast 4 Městský prostor přátelský rodinám

Opatření 4.1 Inkluzivní herní prvky dětských hřišť
Popis opatření: Cílem opatření je pokračovat v zařazování inkluzivních herních prvků 

(např. houpačka pro děti s postižením, vyvýšené pískoviště pro děti na 
vozíku apod.) do stávajících dětských hřišť.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi s 
postižením

b. rozšíření variety herních prvků na hřišti pro všechny
Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. vytvořit projektovou dokumentaci pro umístění nových prvků a 
jejich výběr

b. zajistit finanční prostředky na realizaci
c. umístit nové prvky na hřiště 

Předpokládaní realizátoři MMOl (odbor životního prostředí, odbor sociálních služeb)
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opatření
Spolupracující organizace Alfa projekt, MŠ Michalské Stromořadí
Časový harmonogram 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

900 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, Nadace ČEZ – grantové řízení Oranžové hřiště

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. projektová dokumentace
b. umístěné herní prvky

Opatření 4.2 Tvorba katalogu přístupnosti olomouckých základních a 
mateřských škol

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na pokračování v mapování bezbariérové
přístupnosti olomouckých MŠ a ZŠ. Výsledky budou publikovány
prostřednictvím brožury pro rodiče, kteří tak budou mít možnost získat 
informace o možnostech umístění svého dítěte s postižením do ZŠ a 
MŠ v Olomouci.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. informovanost rodičů o bezbariérovém přístupu olomouckých ZŠ a 
MŠ pro děti s postižením

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. mapovat přístupnost MŠ a ZŠ
b. vytvořit informační brožuru

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních služeb)

Spolupracující organizace FTK UP
Časový harmonogram 2018 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

50 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. počet zmapovaných objektů
b. vydaná brožura 

Opatření 4.3 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
strážníků 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. 

Předpokládaný dopad 
opatření

a. zvýšení bezpečnosti chodců a dětí u škol
b. zvýšení respektovanosti pravidel silničního provozu

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. vytipovat základní školy, kde bude dohled probíhat
b. měřit rychlost pomocí preventivních radarů za využití dat o 

průjezdech vozidel a dodržování rychlostních limitů
c. měřit rychlost represivním radarem u školských zařízení – místech 

schválených Policií ČR
Předpokládaní realizátoři 
opatření

Městská policie Olomouc

Spolupracující organizace Policie České republiky – dopravní inspektorát
Časový harmonogram 2018
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. statistické výstupy preventivních radarů a represivního radaru
c. statistika řešení přestupkových událostí porušení pravidel silničního 
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provozu

Opatření 4.4 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.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. udržení stávajících zklidněných lokalit na území města Olomouce
b. rozšiřování těchto zklidněných lokalit 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. přechod pro pěší: Černovír – Jablonského
b. světelná signalizace pro stávající přechod pro pěší: Jižní ulice
c. úpravy křižovatky (nové přechody, úpravy jízdních pruhů): 

Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova
d. investiční záměry na přechody v křižovatkách Polská x 

Rooseveltova a Schweitzerova x Ibsenova
e. další zóny 30:
- Stratilova, U Splavu
- Dobnerova, Na Chmelnici, Skřivánčí
- Farského, Chelčického, Purkyňova, Lermontova
- Máchova, Martinova, Břetislavova, Zengrova
- Celá oblast Drozdíma vyjma silnic III. třídy (Gagarinova, pplk. 

Sochora, Horní Úlehla, U Cihelny)
- Ječmínkova, Partyzánská, Na Zábraní

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor investic)

Spolupracující organizace Technické služby města Olomouce, a. s.
Časový harmonogram průběžně v roce 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

a. 1,75 mil. Kč
b. 0,475 mil. Kč
c. 2,83 mil. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. udržení stávajících zklidněných lokalit
b. návrhy na další vhodné lokality ke zklidnění
c. zrealizován přechod pro pěší: Černovír – Jablonského
d. zrealizována světelná signalizace pro stávající přechod pro pěší: 

Jižní ulice
e. provedené úpravy křižovatky (nové přechody, úpravy jízdních 

pruhů): Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova
f. připravené investiční záměry na přechody v křižovatkách Polská x 

Rooseveltova a Schweitzerova x Ibsenova
g. nové zóny 30

Opatření 4.5 Rozvoj městské hromadné dopravy
Popis opatření: Cílem opatření je pokračovat v obnově vozového parku s výhledem 

udržení 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. nakoupit další nízkopodlažní krátké autobusy
b. nakoupit další nízkopodlažní tramvaje

Předpokládaní realizátoři Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
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opatření
Spolupracující organizace SMOl
Časový harmonogram průběžně v roce 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

43,135 mil. Kč - nákup 8 krátkých nízkopodlažních autobusů
185,069 mil. Kč - nákup 8 nízkopodlažních tramvají
40 mil. Kč - pořízení 2 modernizovaných částečně nízkopodlažních 
tramvají
14 mil. Kč – nákup nízkopodlažního elektrobusu

Předpokládané finanční 
zdroje

Dopravní podnik města Olomouce, a.s., finanční prostředky EU

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. zakoupení 8 krátkých autobusů
b. zakoupení 1 elektrobusu
c. pořízení 2 modernizovaných částečně nízkopodlažních tramvají
d. zakoupení 8 nízkopodlažních tramvají

Opatření 4.6 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 bude realizováno v souladu s generelem 
cyklodopravy a územním plánem města a schváleným akčním plánem
budování infrastruktury pro cyklisty. Opatření se zaměřuje i na 
propojení cyklistických tahů, které v současnosti chybí.

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. budovat cyklostezky:
- oprava chodníku formou smíšené stezky pro chodce a  cyklisty 

v ulici Pavelkově, v celkové délce 0,626 km
- cyklostezka Holice –Nový svět, průmyslová zóna Šlechtitelů –

zahájení realizace v 03/2018, celková délka 1,8 km
c. propojení, cyklostezka:

- Dělnická, Neředínská
- Velkomoravská, Skupova

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
Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Časový harmonogram 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

46,580 mil. Kč, z toho dotace až 39,048 mil. Kč. (Holice Nový svět, 
průmyslová zóna Šlechtitelů)
360 tis. Kč – oprava chodníku v ulici Pavelkově
0,95 mil. Kč – Dělnická, Neředínská
0,57 mil. Kč – Velkomoravská, Skupova

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, ITI

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. počet km vybudované cyklistické infrastruktury 2,426 km
b.   zrealizované propojení, cyklostezka dle bodu c.

Opatření 4.7 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 
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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. realizovat dopravní výchovu školáků, studentů VŠ, rodin s dětmi, 
cyklistů, seniorů

b. realizovat soutěž Grand Prix SEMAFOR
c. realizovat akci Rodina na cestách
d. realizovat příměstské tábory zaměřené na dopravu
e. realizovat kurzy výuky jízdy na kole pro děti
f. realizovat výuku jízdy na elektrokole pro seniory
g. realizovat kurzy jízdy na koloběžce

Předpokládaní realizátoři 
opatření

Centrum SEMAFOR

Spolupracující organizace BESIP, Univerzita Palackého v Olomouci, Městská policie Olomouc, 
Policie ČR, Vojenská policie ČR, Český červený kříž, výrobci kol a 
další

Časový harmonogram 04-06/2018 a 09-10/2018: dopravní výchova pro ZŠ a MŠ
04-10/2018: Grand Prix SEMAFOR (27. 4., 25. 5., 29. 6., 31. 8., 5. 10.)
09/2018: Rodina na cestách (14. 9.)
07-08/2018: příměstské tábory

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

0,5 mil. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, BESIP

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
e. realizace kurzů výuky jízdy na kole pro děti
f. realizace výuky jízdy na elektrokole pro seniory
g. realizace kurzů jízdy na koloběžce

Opatření 4.8 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. Podněty budou nadále sesbírávány i prostřednictvím rodinných 
center.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. udržení a obnova vybavení 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. udržet stávající přebalovací koutky a místa pro kojící matky ve 
veřejných prostorách

b. vytipovat objekty SMOl či institucí zřizovaných městem, kde by 
mohl vzniknout přebalovací koutek

c. vejít v jednání o zřízení přebalovacího koutku na vytipovaných 
místech 
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d. hledat finanční prostředky na vytvoření přebalovacího koutku 
e. zřídit přebalovací koutek

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních služeb)

Spolupracující organizace instituce zřizované městem
MMOl (odbor kancelář tajemníka – oddělení správa budov a 
ekonomické)

Časový harmonogram 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

50 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, příspěvkové organizace a akciové společnosti zřizované SMOl

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. udržení stávajícího počtu přebalovacích koutků a míst pro kojící 
matky ve veřejných prostorách

b. zřízený přebalovací koutek v některém z objektů SMOl či 
institucích zřizovaných městem

Opatření 4.9 Veřejný prostor přístupný rodinám s dětmi
Popis opatření: Obdobně jako v roce 2017 se o patření zaměřuje na výměnu herních 

prvků a zatraktivnění lokalit pro děti a mládež. Dojde tedy k
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. udržovat stávající dětská hřiště a sportoviště v obytných čtvrtích
b. investovat do celkové rekonstrukce stávajících dětských hřišť a 

sportovišť v obytných čtvrtích
c. rekonstrukce dětských hřišť Na Vozovce, Jílová, Synkova
d. vybudování nového hřiště na ul. Ječmínkova

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor koncepce a rozvoje, odbor investic, odbor životního 
prostředí, odbor vnějších vztahů a informací)

Spolupracující organizace instituce zřizované městem
MMOl

Časový harmonogram 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2,375 mil. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl 

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. udržení počtu stávajících hřišť a sportovišť ve správě SMOl
b. rekonstrukce dětských hřišť a vybudování nového hřiště dle bodu 

c. a d.

Oblast 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 
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Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. propagovat  slevy pro rodiny s dětmi prostřednictvím webových  
stránek 

b. vyvolat 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 služeb)
Časový harmonogram 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

-

Předpokládané finanční 
zdroje

-

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

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

b. podklady pro vytvoření rodinné Olomouc region Card na rok 2019

Opatření 5.2. Podpora dětí z nízkopříjmových rodin v přístupu ke vzdělávání
Popis opatření: Opatření se zaměřuje na podporu a další rozvoj Fondu pomoci 

olomouckým dětem, který má pomoci odstranit znevýhodnění žáků 
základních škol z nízkopříjmových rodin při přístupu ke vzdělávání 
a mimoškolním aktivitám přímou podporou těchto žáků.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. udržení co největšího počtu žáků z nízkopříjmových rodin 
v procesu vzdělávání během povinné školní docházky

b. snížení míry diskriminace žáků z nízkopříjmových rodin díky 
vytvořenému Fondu pomoci olomouckým dětem

c. dětem z nízkopříjmových rodin je umožněno navštěvovat 
volnočasové kroužky, absolvovat školu v přírodě, lyžařský výcvik 
apod.

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. ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje MMOl nadále 
oslovovat olomoucké firmy za účelem získání finančních 
prostředků do Fondu pomoci olomouckým dětem

d. zajistit činnost Fondu pomoci olomouckým dětem
Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních služeb, odbor sociálních věcí, odbor školství, 
odbor koncepce a rozvoje)

Spolupracující organizace poskytovatelé sociálních služeb, základní školy, realizátoři 
volnočasových kroužků, olomoucké firmy

Časový harmonogram 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

65 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, olomoucké firmy

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. evidovaný počet rodin, kterým byla pomoc poskytnuta
b. Fond pomoci olomouckým dětem je podpořen finančními příspěvky 

olomouckých firem
b. počet podpořených dětí z Fondu pomoci olomouckým dětem
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Oblast 6 Institucionální udržitelnost rodinné politiky

Opatření 6.1 Institucionální zajištění rodinné politiky
Popis opatření: Cílem opatření je především zachování činnosti stávající pracovní 

skupiny rodinné politiky SMOl včetně jejího možného rozšíření o další 
aktéry rodinné politiky. Opatření i nadále uvažuje o zadávání
diplomových prací na téma rodinné politiky či života rodin ve městě ve 
spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. 

Předpokládaný dopad 
opatření

a. rodinná politika města bude nadále řešena systémově a koncepčně

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. zajistit činnost pracovní skupiny
b. prohloubit spolupráci s aktéry rodinné politiky a případně je zapojit

do činnosti pracovní skupiny
c. ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci se podílet na 

zadání diplomových prací na téma rodinné politiky
Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních služeb)

Spolupracující organizace Univerzita Palackého v Olomouci
potenciální aktéři rodinné politiky

Časový harmonogram 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

-

Předpokládané finanční 
zdroje

-

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. jednání pracovní skupiny 3x/rok
b. počet zadaných diplomových prací na téma rodinné politiky

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 rámci 
Programové dotace v oblasti odboru sociálních služeb, a to v Sociální 
oblasti a oblasti odstraňování bariér v Olomouci v roce 2018. 

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. podpis smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl, vyúčtování 
dotace ze strany žadatele

c. zhodnocení aktivit v roce 2018 a příprava rozpočtu na rok 2019
Předpokládaní realizátoři 
opatření

SMOl 

Spolupracující organizace úspěšní žadatelé o dotaci z rozpočtu SMOl
Časový harmonogram 2018
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

Opatření 6.3 Tvorba nové koncepce rodinné politiky SMOl
Popis opatření: Stávající koncepce rodinné politiky je zpracována na roky 2016-2018, 

proto se opatření zaměřuje na tvorbu nové koncepce rodinné politiky 
na následující období, tj. na roky 2019–2021.

Předpokládaný dopad a. podchycení nových potřeb rodin
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opatření b. rodinná politika města bude nadále řešena systémově a koncepčně
Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. schválení harmonogramu tvorby nové koncepce v RMO
b. ve spolupráci s UPOL zjišťování potřeb rodin s důrazem na 

zapojení KMČ 
c. zpracování návrhu nové koncepce, její připomínkování
d. schválení nové koncepce v RMO, ZMO

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních služeb)

Spolupracující organizace Mateřská a rodinná centra, dotčené odbory MMOl, KÚ OK, Univerzita 
Palackého v Olomouci, KMČ

Časový harmonogram 2018
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

50 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. zpracovaná koncepce rodinné politiky SMOl na roky 2019-2021
b. schválená koncepce v RMO, ZMO

3. Závěr

Akční plán rodinné politiky statutárního města Olomouce na rok 2018 si klade za cíl konkretizovat 
jednotlivá opatřená obsažená 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 2018 byl schválen Radou města Olomouce dne 20. 2. 2018.
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