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Vyhodnocení Akčního plánu rodinné politiky statutárního města 
Olomouce za rok 2017

Většina opatření uvedených v Akčním plánu rodinné politiky SMOl na rok 2017 je 
průřezových, tudíž bude součástí akčního plánu i na rok 2018. V roce 2017 bylo celkem 14
opatření naplněno a rozpracováno/naplněno částečně 8. Některá opatření se podařila naplnit 
zejména i díky 2 mil. dotaci MPSV, kterou SMOl získalo za vítězství v celostátní soutěži 
Obec přátelská rodině 2017.

Tabulka níže uvádí přehled opatření Akčního plánu rodinné politiky statutárního města 
Olomouce na rok 2017 a stav naplněnosti jednotlivých opatření.

Tabulka: Stav naplnění jednotlivých opatření za rok 2017
Oblast Název Stav naplněnosti opatření

Oblast 1 Komunikace s rodinami
Opatření 1.1 Jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze strany 

města
naplněno

Opatření 1.2 Realizace aktivit podporujících rodiny naplněno
Oblast 2 Služby pro rodiny
Opatření 2.1 Plánování a vyhodnocování dostatečnosti nabídky služeb 

péče o děti předškolního věku
naplněno

Opatření 2.2 Otevření škol veřejnosti rozpracováno/naplněno 
částečně

Opatření 2.3 Činnost komunitní školy rozpracováno/naplněno 
částečně

Opatření 2.4 Podpora center pro rodinu naplněno 
Opatření 2.5 Podpora činnosti komunitního centra Peškova 1 rozpracováno/naplněno 

částečně
Opatření 2.6 Podpora mezigeneračního soužití naplněno 
Oblast 3 Slučitelnost rodinného života a zaměstnání
Opatření 3.1 Publicita, osvěta a realizace vzdělávání v oblasti souladu 

rodinného života a zaměstnání
naplněno

Oblast 4 Městský prostor přátelský rodinám
Opatření 4.1 Inkluzivní herní prvky dětských hřišť rozpracováno/naplněno 

částečně
Opatření 4.2 Tvorba katalogu přístupnosti olomouckých základních a 

mateřských škol
rozpracováno/naplněno 
částečně

Opatření 4.3 Dohled na rizikových přechodech pro chodce naplněno 
Opatření 4.4 Bezpečnost a zklidňování lokalit naplněno
Opatření 4.5 Rozvoj městské hromadné dopravy rozpracováno/naplněno 

částečně
Opatření 4.6 Podpora a rozvoj cyklistické dopravy rozpracováno/naplněno 

částečně
Opatření 4.7 Zajištění činnosti Centra SEMAFOR pro rodiny s dětmi naplněno
Opatření 4.8 Přebalovací koutky a místa pro kojící matky ve veřejných 

prostorách
naplněno 

Opatření 4.9 Veřejný prostor přístupný rodinám s dětmi naplněno
Oblast 5 Přímá podpora rodin
Opatření 5.1 Slevy pro rodiny v městských zařízeních a městské 

dopravě
rozpracováno/naplněno 
částečně

Opatření 5.2 Podpora dětí z nízkopříjmových rodin v přístupu ke naplněno
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vzdělávání
Oblast 6 Institucionální udržitelnost rodinné politiky
Opatření 6.1 Institucionální zajištění rodinné politiky naplněno 
Opatření 6.2 Finanční udržitelnost prorodinných aktivit naplněno

Realizované aktivity v roce 2017 v rámci jednotlivých opatření:

Oblast 1 Komunikace s rodinami

Opatření 1.1 Jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze strany města

 Kromě pravidelné aktualizace webových stránek rodinné politiky prorodinu.olomouc.eu 
byly na tyto stránky nově zařazeny pravidelné anketní otázky. Odpovědi jsou 
slosovatelné, vítězové anketních otázek již získali volné vstupenky do ZOO Olomouc
(zakoupeno z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině). 

 V průběhu roku 2017 byly vytvořeny 2 informační skládačky s přehledem aktivit pro 
rodiny s dětmi. 

 O aktivitách rodinné politiky SMOl se dařilo i pravidelně informovat prostřednictvím 
Olomouckých listů, webových stránek města Olomouce, Radia Haná, TV Morava.

Stav opatření: naplněno

Opatření 1.2 Realizace aktivit podporujících rodiny

 Především díky dotaci MPSV spojené s vítězstvím v soutěži Obec přátelská rodině 2017 
jsme mohli finančně podpořit několik seminářů a workshopů organizovaných rodinnými 
centry.

 Dne 18. 10. 2017 proběhl již 4. ročník konference k rodinné politice města Olomouce za 
přítomnosti TV Morava, tentokrát na téma Mezigenerační vztahy a mezigenerační 
soužití. Konference se zúčastnilo na 80 osob.

 Zejména díky dotaci jsme mohli pro rodiny s dětmi v rámci říjnových Dnů pro rodiny 
připravit následující akce: 21. 10. děti do 15ti let vstup do ZOO Olomouc zdarma 
(využilo 476 dětí ve věku 3-15 let), dne 20. 10. poloviční rodinné vstupné v Aquaparku 
Olomouc, a.s. + kopeček zmrzliny pro každé dítě (akce využilo 17 rodin) a dne 22. 10. 
snížené vstupné pro děti (20 Kč místo 110 Kč) na rodinný film Esa z pralesa (akce se 
zúčastnilo 157 návštěvníků, z toho 104 dětí). Dále proběhlo např. Čokoládové 
odpoledne, kde si rodiny mohly vytvořit vlastní čokoládu. Také rodinná centra, Muzeum 
umění Olomouc, Knihovna města Olomouce či Dům dětí a mládeže Olomouc si 
přichystalo pro děti různé zajímavé akce. 

 Koncem roku 2017 proběhly dvě akce Fakulty tělesné kultury UPOL. Jednalo se o
sportovně vzdělávací akci pro rodiny s dětmi v Aplikačním centru Baluo, kde si rodiny 
mohly zdarma vyzkoušet různé sportovní aktivity. Akce měla obrovský úspěch, akce se 
zúčastnilo cca 500 osob.

 Byl vytvořen systém hodnocení Míst přátelských rodinám, v říjnu 2017 mohla veřejnost 
poprvé nominovat takováto místa, nominováno bylo celkem 10 míst. Do konce roku pak 
bylo kontrolováno, zda nominovaná místa splňují stanovená kriteria pro místo přátelské 
rodině.

Stav opatření: naplněno
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Oblast 2 Služby pro rodiny

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

 Rekonstrukce objektu bývalé chirurgie v Řepčíně byla ukončena vydáním kolaudačního 
rozhodnutí, rekonstrukcí tak došlo k navýšení kapacity MŠ o 50 dětí. Zápis do nových 
oddělení MŠ proběhne letos v květnu a první školní rok v nových oddělení bude zahájen 
1. 9. 2018. 

 V roce 2017 byla jiným zřizovatelům MŠ poskytnuta dotace v celkové výši 346 tis. Kč.

Stav opatření: naplněno.

Opatření 2.2 Otevření škol veřejnosti

 V roce 2017 se nepodařilo vytvořit koncepci otevření škol veřejnosti. Toto opatření 
bude realizováno v roce 2018.

 Na modernizaci hřiště v ZŠ Demlova je připravená projektová dokumentace. Odbor 
školství požadoval realizaci akce v roce 2017, nebyla však schválená v investičních 
prioritách města. Odbor školství předložil požadavek na zařazení akce do investic na rok 
2018.  

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 2.3 Činnost komunitní školy

 Díky dotaci MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2017 se podařilo zakoupit 
materiál pro dílničky a keramickou třídílnou tabuli na zvedacím stojanu.

 Probíhají zde i akce ve spolupráci s KMČ, např. Pálení čarodějnic či Kácení máje.
 Dále proběhl např. maškarní karneval, podzimní dílničky, setkání pedagogů s rodiči 

předškoláků, cvičení pro děti 3-6 let či rozsvěcování vánočního stromečku.

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 2.4 Podpora center pro rodinu

 I v roce 2017 byly poskytovány prostory stávajících Klubů pro seniory SMOl pro 
zájmové a volnočasové aktivity pro rodiny. Pro svou činnost, ať již jednorázovou či 
opakovanou, využili prostory klubu na ul. Javoříčská DUHA Velká Medvědice, OLIVY, 
z.s., Přátelé přírody, z.s. – skupina Malá liška a na Klubu pro seniory na ul. Polská
Aktivní rodina Olomouc, spolek. 

Stav opatření: naplněno.

Opatření 2.5 Podpora činnosti komunitního centra Peškova 1

 Byla vytvořena studie informačního a orientačního systému komunitního centra Peškova 
1, na jejímž základě bude vyhotoven nesvětelný informační totem, který bude umístěn u 
hlavního vchodu před budovou Peškova 1. Dále před hlavním i bočním vchodem, ale i 
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uvnitř budovy budou pro lepší orientaci na zemi vodicí prvky – žlutá kolečka a stopy. 
Také budou vytvořeny nové piktogramy, které budou umístěny na dveřích WC.

 Díky dotaci MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2017 bylo možné dokoupit 
potřebné vybavení pro komunitní centrum, např. sklopný přebalovací pult, který bude 
umístěn na bezbariérovém WC. Na základě podnětů rodinných center byl zakoupen 
dětský nábytek (židličky a stoly), sedací kostky a vaky, velké dřevěné loutkové divadlo. 
Dále zde bude k dispozici stolní počítač a závěsný dataprojektor včetně ozvučení 
(mikrofon, zesilovač,…). 

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 2.6 Podpora mezigeneračního soužití

 Na podpoře mezigeneračního soužití se v roce 2017 podílela především rodinná centra 
v Olomouci. Senioři se tak účastnili tvořivých dílen či jednorázových akcí pro rodinu, 
nebo také předčítání seniorů dětem.

 Na mezigenerační soužití a vztahy byla zaměřena i konference k rodinné politice, jejímž 
tématem byly Mezigenerační vztahy a mezigenerační soužití.

 Rodinná centra na téma mezigeneračního soužití zrealizovala různé semináře a 
workshopy.

 Dále bylo zrealizováno povídání o přírodě, které vedl bývalý lesník, dnes aktivní senior. 
Zapojeno bylo celkem 8 MŠ v Olomouci. Dětem byly předány znalosti o lese a životě 
v něm. Tato akce se shledala s velkým úspěchem.

Stav opatření: naplněno.

Oblast 3 Slučitelnost rodinného života a zaměstnání

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

 V roce 2017 rodinná centra v Olomouci zrealizovala motivační kurzy a řadu přednášek 
na téma sladění rodiny a práce, seminářů podporujících rodičovské kompetence,
proběhly svépomocné skupiny atd.

Stav opatření: naplněno.

Oblast 4 Městský prostor přátelský rodinám

Opatření 4.1 Inkluzivní herní prvky dětských hřišť

 Původně plánované dovybavení inkluzivními herními prvky hřiště MŠ Michalské 
Stromořadí bude zrealizováno v roce 2018.

 Nicméně díky dotaci MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2017 se podařilo 
zajistit inkluzivní herní prvky pro dětské hřiště na ul. Mozartova, hřiště mohou využívat 
i MŠ v okolí.

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.
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Opatření 4.2 Tvorba katalogu přístupnosti olomouckých základních a 
mateřských škol

 V roce 2017 probíhalo mapování prostřednictvím studentů Fakulty tělesné kultury 
Univerzity Palackého v Olomouci a bylo tak zmapováno 12 objektů. V mapování se 
bude pokračovat i v roce 2018, kdy výstupem bude tištěná brožura.

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 4.3 Dohled na rizikových přechodech pro chodce

 V roce 2017 přítomnost strážníků u vytipovaných školských zařízení na rizikových 
přechodech pokračovala v návaznosti na dlouhodobé opatření MP Olomouc s cílem 
eliminovat možnost výskytu střetu motoristů se žáky školských a předškolských 
zařízení. Podle dostupnosti sil a prostředků MP byl dohled strážníků realizován 
střídavým způsobem u 15 ZŠ a MŠ na území města včetně příměstských oblastí. 
V průběhu roku 2017 nebyl zaznamenán případ střetu motoristů s dětmi včetně žáků 
školských zařízení. Z důvodu respektovanosti pravidel silničního provozu ze strany 
motoristů nebylo nutné přistupovat k instalacím preventivních radarů u školských 
objektů.

Stav opatření: naplněno.

Opatření 4.4 Bezpečnost a zklidňování lokalit

 V roce 2017 bylo v plánu předložit stavební povolení projektu Zóna 30 ul. Na Vozovce. 
U této akce bylo nutné dodatečně zajistit i územní rozhodnutí. Po jeho vydání podá 
projektant žádost o stavební povolení. Po vydání stavebního povolení bude dopracována 
projektová dokumentace pro provádění stavby.

 V roce 2017 se podařilo připravit projektovou dokumentaci akce Třída Míru –
Neředínská (úprava křižovatky), zajistit stavební povolení a zpracovat projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby. Předpoklad realizace stavby je v roce 2019. 

 V Holici, v ul. Keplerova se podařilo jeden stávající přechod pro pěší opravit a jeden 
nový vybudovat. Akce byla zrealizována OI ve spolupráci s TSMO, a.s. v 12/2017.

 V Chomoutově, ul. Štěpánovská byl zrealizován přechod pro pěší. Akce byla 
zrealizována OI ve spolupráci s TSMO, a.s. v 12/2017.

 Další přechod pro pěší byl zrealizován v městské části Povel – Slavonínská. Akce byla 
zrealizována OI ve spolupráci s TSMO, a.s. v 10/2017.

 U plánované realizace přechodu pro pěší v Týnečku nabylo ke dni 29. 12. 2017 územní 
rozhodnutí, předpoklad realizace stavby je nejdříve v roce 2019.

 Pro přechod pro pěší v ul. Pasteurova je zpracována projektová dokumentace a vydáno 
stavební povolení. Předpoklad realizace stavby je nejdříve v roce 2019. 

 Nově byla realizována Zóna 30 Neředínská, Letců, Keltská a další. Připraveny 
k realizaci jsou Zóny 30: lokalita Rokycanova – Jakoubka ze Stříbra; celá lokalita 
Nemilan.

Stav opatření: naplněno.



6

Opatření 4.5 Rozvoj městské hromadné dopravy

 V roce 2017 byly zakoupeny 2 kloubové a 7 krátkých autobusů, 1 midi vozidlo. 
Plánované zakoupení 2 oboustranných tramvají a 3 modernizace tramvají se v roce 2017 
nepodařilo zrealizovat, realizace se přesouvá do r. 2018.

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 4.6 Podpora a rozvoj cyklistické dopravy

 V roce 2017 se podařilo vybudovat cyklostezku Jeremenkova I. část od Jantarové 
cyklotrasy po hl. n. ČD v délce 0,230 km a Týneček - Chválkovice v délce 0,636 km. 
Dále došlo k opravě chodníku formou smíšené stezky pro chodce a cyklisty v ulici
Jílová v celkové délce 0,404 km a k bezbariérovým úpravám chodníků a realizaci 
samostatné cyklostezky a jízdních pruhů po krajské komunikaci v ulici Střední 
novosadská v celkové délce 0,748 km. 

 Plánovaná oprava chodníku formou smíšené stezky pro chodce a  cyklisty v ulici 
Pavelkově v celkové délce 0,626 km je přesunuta do roku 2018. Stejně tak je do roku 
2018 přesunuto budování cyklostezky Holice – Nový svět, průmyslová zóna Šlechtitelů.  

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 4.7 Zajištění činnosti Centra SEMAFOR pro rodiny s dětmi

 V roce 2017 v Centru SEMAFOR probíhala dopravní výchova pro ZŠ a MŠ dle plánu, 
probíhala výuku jízdy na elektrokole pro seniory, kurzy výuky jízdy na kole pro děti či 
kurzy jízdy na koloběžce. Proběhla soutěž rodinných týmů Grand Prix SEMAFOR a 
dopravně preventivní akce zaměřená na bezpečnost rodin v silničním provozu Rodina na 
cestách. Uskutečnilo se několik závodů koloběžek a šlapacích aut, byly zrealizovány 
noční jízdy Olomoucí na in-linech. V období letních prázdnin bylo zrealizováno 6
příměstských táborů. 

Stav opatření: naplněno.

Opatření 4.8 Přebalovací koutky a místa pro kojící matky ve veřejných 
prostorách

 Díky dotaci MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2017 se podařilo zakoupit 
nová kojicí křesla do kojicího koutku na radnici a do dětského koutku na odboru 
sociálních služeb Štursova 1 v 1. patře. Pro tyto koutky byly současně zakoupeny 
montessori hračky, dětský nábytek, stojany na letáky atd. 

 Byl zakoupen sklopný přebalovací pult do komunitního centra Peškova 1.
 Na základě podnětů rodičů byly zakoupeny 2 přebalovací pulty pro Dům dětí a mládeže 

Olomouc (pozn. rovněž zakoupeno z dotace, Domu dětí a mládeže Olomouc byly pulty 
zapůjčeny na základě Smlouvy o výpůjčce schválené RMO dne 23. 1. 2018).

 Díky dotaci byl dovybaven dětský koutek ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, kde 
byly pořízeny sedací vaky, sedačka, taburety, dětské schůdky, stojany na letáky, dětský 
koberec. Veškeré vybavení bylo muzeu zapůjčeno na základě Smlouvy o výpůjčce 
schválené RMO dne 23. 1. 2018.
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Stav opatření: naplněno.

Opatření 4.9 Veřejný prostor přístupný rodinám s dětmi

 V roce 2017 se podařilo zrekonstruovat všechna plánovaná hřiště: na ul. Kosmonautů ve 
dvou vnitroblocích, na ul. Ručilova a na ul. Zikova.

Stav opatření: naplněno.

Oblast 5 Přímá podpora rodin

Opatření 5.1 Slevy pro rodiny v městských zařízeních a městské dopravě

 Opatření je stále rozpracováno. Karta Olomouc region Card je společný projekt 
Olomouckého kraje a SMOl, proto je zapotřebí stanovit společný postup, což vyžaduje i 
čas.

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 5.2 Podpora dětí z nízkopříjmových rodin v přístupu ke vzdělávání

 V roce 2016 byl založen Fond pomoci olomouckým dětem, jehož vytvoření schválila 
RMO na svém jednání dne 22. 11. 2016 a současně rozhodla o vyčlenění finančních 
prostředků ve výši 100 tis. Kč z výdajové části rozpočtu odboru sociálních věcí MMOl, 
které byly základním vkladem Fondu. V následujícím období by měl být Fond podpořen
finančními příspěvky vybraných olomouckých firem. Statut Fondu pomoci olomouckým 
dětem byl pak v ZMO schválen dne 19. 12. 2016. 

 V rámci 1. výzvy (vyhlášena 1. 1. 1017) pro podávání žádostí o podporu z Fondu 
pomoci olomouckým dětem bylo doručeno celkem 9 žádostí, podpořeno bylo 8 žáků, 
rozděleno bylo 20 550 Kč.

 V rámci 2. výzvy (vyhlášena 1. 5. 2017) bylo doručeno 7 žádostí a podpořeno celkem 10 
žáků, rozděleno bylo 39 866 Kč.

 V rámci 3. výzvy (vyhlášena 16. 10. 2017) bylo doručeno 6 žádostí pro 7 žáků, z toho 
ale 1 žádost pro dva žáky nesplnila podmínky výzvy (nesplnění podmínky životního 
minima), rozděleno bylo 19 350 Kč.

 Podařilo se navázat spolupráci s firmou SIWATEC, a.s., která přislíbila po dobu 2 let 
přispívat do Fondu měsíčně 1 tis. Kč.

 Podařilo se získat jednorázový dar ve výši 10 tis. Kč od Moravské pohřební, s.p.
 V loňském roce bylo z Fondu pomoci olomouckým dětem podpořeno celkem 23 žáků. 
 Stav účtu Fondu k 31. 12. 2017 činil 39 240,14 Kč.

Stav opatření: naplněno.
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Oblast 6 Institucionální udržitelnost rodinné politiky

Opatření 6.1 Institucionální zajištění rodinné politiky

 I v roce 2016 pokračovala činnost pracovní skupiny rodinné politiky SMOl, která se 
v roce 2016 sešla celkem 3x. Zejména díky dotaci MPSV v rámci soutěže Obec 
přátelská rodině 2017 se podařilo navázat užší spolupráci s dalšími prorodinnými 
organizacemi v Olomouci. 

Stav opatření: naplněno.

Opatření 6.2 Finanční udržitelnost prorodinných aktivit

 V roce 2017 byla finančně podpořena následující rodinná centra v Olomouci: RC
Heřmánek, z.s., Rodinné centrum Provázek z.s., Centrum pro rodiny s dvojčaty a 
vícerčaty, z.s., OLIVY z.s. Tato centra byla v roce 2017 podpořena částkou ve výši 265
tis. Kč (Programová dotace odboru sociálních služeb na rok 2017, Sociální oblast a 
oblast odstraňování bariér v Olomouci v roce 2017). 

Stav opatření: naplněno.




