
 1 

Vyhodnocení Akčního plánu rodinné politiky statutárního města 
Olomouce za rok 2018 

 

 

V roce 2018 bylo celkem 17 opatření naplněno a rozpracováno/naplněno částečně 7. Tabulka 

níže uvádí přehled opatření Akčního plánu rodinné politiky statutárního města Olomouce na 

rok 2018 a stav naplněnosti jednotlivých opatření. 

 

Tabulka: Stav naplnění jednotlivých opatření za rok 2018 

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 

Opatření 1.3 Vytvoření aplikace S kočičkou Olou po Olomouci rozpracováno/naplněno 

částečně 

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 naplněno  

Opatření 2.4 Podpora center pro rodinu naplněno  

Opatření 2.5 Podpora činnosti komunitního centra Peškova 1 naplněno  

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 

naplněno  

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 naplněno  

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 

rozpracováno/naplněno 

částečně 

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 

vzdělávání 

naplněno 

Oblast 6 Institucionální udržitelnost rodinné politiky 

Opatření 6.1 Institucionální zajištění rodinné politiky naplněno  

Opatření 6.2 Finanční udržitelnost prorodinných aktivit naplněno 

Opatření 6.3 Tvorba nové koncepce rodinné politiky SMOl rozpracováno/naplněno 

částečně 
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Realizované aktivity v roce 2018 v rámci jednotlivých opatření: 

 

Oblast 1 Komunikace s rodinami 
 

Opatření 1.1 Jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze strany města 
 

 V průběhu roku 2018 probíhala pravidelná aktualizace webových stránek prorodinné 

politiky prorodinu.olomouc.eu, stejně tak byly na webových stránky aktualizovány 

anketní otázky.  

 V průběhu roku 2018 byly vytvořeny tyto informační materiály pro rodiny s dětmi: 

přehled s tábory na léto 2018, skládačka s přehledem akcí v rámci Týdne pro rodiny 

(12. – 20. 5.), přehled akcí pro rodiny s dětmi na prázdniny 2018. 

 V r. 2018 oddělení cestovního ruchu OVVI  připravilo a vydalo 2000 ks české verze  

a 1000 ks anglické verze  mapy pro rodiny nazvané – „Olomouc pro rodiny s dětmi“.  

 O aktivitách prorodinné politiky SMOl se dařilo pravidelně informovat prostřednictvím 

Olomouckých listů, webových stránek města Olomouce, webových stránek rodinné 

politiky OK (www.rodinajeok.cz), TV Morava. 

 

Finanční náročnost: 37,438 tis. Kč (SMOl)  

Stav opatření: naplněno 

 

Opatření 1.2 Realizace aktivit podporujících rodiny 
 

 V rámci Týdne pro rodinu (12. – 20. 5.) jsme ve spolupráci s Olomouckým krajem 

uspořádali Olomoucký dětský den ve Smetanových sadech, záštitu nad akcí převzal 

primátor SMOl a hejtman OK. Akce byla velmi úspěšná, proto se v letošním roce 

plánuje její zopakování. 

 Dne 18. 5. 2018 se na Horním náměstí uskutečnil již 2. ročník Veletrhu sociálních 

a souvisejících služeb v Olomouci, dopolední program byl zaměřen především na žáky 

základních škol. 

 Dne 16. 5. 2018 proběhlo na radnici první oceňování Míst přátelských rodinám. 

Nominováno veřejností a následně oceněno primátorem SMOl bylo celkem 10 míst, 

následně došlo i k jejich postupnému představení v Olomouckých listech. Více 

informací o projektu je na https://prorodinu.olomouc.eu/mista-pratelska-rodine/mista-

pratelska-rodinam.  

 Dne 2. 10. 2018 proběhl již 5. ročník konference k rodinné politice města, tentokrát 

na téma Proměny současné rodiny. Konference se zúčastnilo 90 osob. 

 Byly zrealizovány desítky besed, workshopů, přednášek, kurzů a vzdělávacích aktivit 

pořádaných rodinnými centry a prorodinnými organizacemi v Olomouci.  

 

Finanční náročnost: 99,049 tis. Kč (SMOl)  

Stav opatření: naplněno 

 

Opatření 1.3 Vytvoření aplikace S kočičkou Olou po Olomouci 
 

 V roce 2018 se nepodařilo zajistit finanční prostředky na zhotovení aplikace 

S kočičkou Olou po Olomouci, bude úkolem roku 2019. 

 

Finanční náročnost: 0 Kč 

http://www.rodinajeok.cz/
https://prorodinu.olomouc.eu/mista-pratelska-rodine/mista-pratelska-rodinam
https://prorodinu.olomouc.eu/mista-pratelska-rodine/mista-pratelska-rodinam
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Stav opatření: nenaplněno 

 

 

Oblast 2 Služby pro rodiny 
 

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

 Podařilo se dokončit rekonstrukci MŠ Rooseveltova, kolaudace proběhla v prosinci 

2018. V MŠ byl vybudovaný výtah a 1 oddělení, kapacita MŠ byla navýšena o 22 dětí, 

oddělení ve 2. NP je bezbariérové se sociálním zařízením pro imobilní děti.  

 V roce 2018 byla jiným zřizovatelům MŠ poskytnuta dotace v celkové výši 500 tis. Kč. 

 

Finanční náročnost: 15,2 mil. (SMOl + ITI)  + 0,5 mil. Kč (SMOl) 

Stav opatření: naplněno. 

 

Opatření 2.2 Otevření škol veřejnosti 
 

 V roce 2018 byla zahájena rekonstrukce hřiště ZŠ Mozartova, předpokládaný termín 

ukončení je rok 2019. Rekonstrukcí bude žákům a veřejnosti nabídnuto modernější 

sportovní zázemí.  

 Původně plánované zpřístupnění zahrady MŠ Mozartova 22 rodičům s dětmi nebylo 

zrealizováno, je nutné nejdříve nastavit pravidla užívání, dobu otevření z důvodu 

bezpečnosti a posoudit vhodnost otevření hřiště z pohledu lokality.   

 

Finanční náročnost: 3,465 mil. Kč (SMOl) 

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně. 

 

Opatření 2.3 Činnost komunitní školy 
 

 Podařilo se nabídnout a uspořádat 7 nových aktivit v rámci komunitní školy. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o otevřené aktivity pro širokou veřejnost, počet účastníků není 

sledován. 

 Spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci je v současné době rozvíjena 

se 4 fakultami v oblasti pohybu a sportu, práva, zapojení univerzity do akce Příběhy 

našich sousedů, spolupráce v oblasti umožnění praxe studentům Pedagogické fakulty 

UPOL. 

 Návštěva komunitní školy v Anglii přinesla řediteli školy hodně inspirace a námětů, 

i když ne všechny lze v našich podmínkách realizovat. Komunitní škola v Anglii má již 

bohatou tradici, v Olomouci je teprve na začátku, i když zaznamenáváme první 

výsledky. 

 

Finanční náročnost: 125 tis. Kč (SMOl) 

Stav opatření: naplněno. 

 
Opatření 2.4 Podpora center pro rodinu 

 
 I v roce 2018 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, 
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OLIVY, z.s., Přátelé přírody, z.s. – skupina Malá liška a na Klubu pro seniory na ul. 

Polská Aktivní rodina Olomouc, spolek.  

 

Finanční náročnost: 0 Kč 

Stav opatření: naplněno. 

 

 

Opatření 2.5 Podpora činnosti komunitního centra Peškova 1 
 

 Začátkem roku 2018 byly před hlavním i bočním vchodem, ale i uvnitř budovy, 

pro lepší orientaci na zemi instalovány vodicí prvky (reflexní žlutá kolečka a stopy). 

Také byly vytvořeny nové piktogramy, které jsou umístěny na dveřích WC. 

Před vstupem do budovy byl instalován informační totem (pořízeno z dotace MPSV 

v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2017). 

 Dne 17. 9. 2018 zde proběhlo slavnostní otevření komunitního centra, s názvem Klub 

volnočasových aktivit Pešek. Po celý den byl zajištěn bohatý doprovodný program. 

 Prostor komunitního centra využívá pravidelně např. Rodinné centrum Provázek z.s., 

který zde pořádá jednorázové akce, jako např. Mikuláš či Provázek má narozeniny.  

 

Finanční náročnost: 18 tis. Kč  

Stav opatření: naplněno. 

 

Opatření 2.6 Podpora mezigeneračního soužití 
 

 Na podpoře mezigeneračního soužití se v roce 2018 podílela především rodinná centra 

v Olomouci, která na téma mezigeneračního soužití zrealizovala různé semináře 

a workshopy.  

 Např. RC Heřmánek z.s. realizovalo vzdělávací aktivity pro seniory ve spolupráci 

s Holickým klubem seniorů (účast vždy kolem 20-30 osob) – onkoprevence, Život 

v Egyptě. RC Heřmánek z.s. dále realizuje úspěšný projekt Pohádkové čtecí babičky 

a dědečkové, úvodního školení se zúčastnilo 23 seniorů, klubového vánočního setkání 

pohádkových čtecích babiček a dědečků pak 22. Do projektu bylo zapojeno celkem 

13 MŠ v Olomouci.  

   

Finanční náročnost: 55 tis. Kč (SMOl, MPSV) 

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 2018 rodinná centra v Olomouci zrealizovala motivační kurzy a řadu přednášek 

na téma sladění rodiny a práce, seminářů podporujících rodičovské kompetence, 

proběhly svépomocné skupiny atd.  

 Např. RC Heřmánek z.s. zrealizoval celkem 108 vzdělávacích aktivit. Byla otevřena 

podpůrná rodičovská skupina 1x týdně během školního roku, speciální  podpůrná 

skupina pro sólorodiče a rodiče se třemi a více dětmi – proběhla celkem 3 setkání. 
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 Rodinné centrum Provázek z.s. zrealizovalo celkem 8 seminářů k problematice 

slučování rodinného života a zaměstnání a 5 svépomocných skupin. Akcí se zúčastnilo 

celkem  60 rodičů a 51 dětí.  

 

Finanční náročnost: 350 tis. Kč (SMOl, MPSV) 

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 2019. 

 

Finanční náročnost: 0 Kč 

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně. 

 

Opatření 4.2 Tvorba katalogu přístupnosti olomouckých základních a 
mateřských škol 
 

 V roce 2018 byl dokončen katalog přístupnosti ZŠ v Olomouci. Z 25 ZŠ jsou pouze 

2 plně bezbariérově přístupné, 7 částečně přístupných, 15 nepřístupných a 1 ZŠ nebyla 

hodnocena z důvodu přerušení provozu. Takto byly zmapovány i mateřské školy SMOl. 

Z 20 mateřských škol (samostatných MŠ umístěných mimo ZŠ) spadajících do správy 

SMOl, bylo zjištěno, že ani jedna nespadá do kategorie přístupné, 7 jich je částečně 

přístupných a 13 zcela nepřístupných. Dále došlo ke zmapování 3 hřbitovů na území 

města Olomouce a sociálních zařízení SMOl (dětské jesle a azylové domy SMOl). 

 

Finanční náročnost: 0 Kč 

Stav opatření: naplněno. 

 

Opatření 4.3 Dohled na rizikových přechodech pro chodce 
 

 V roce 2018 přítomnost strážníků u vytipovaných školských zařízení na rizikových 

přechodech pokračovala v návaznosti na dlouhodobé opatření Městské policie Olomouc 

s cílem eliminovat možnost výskytu střetu motoristů se žáky školních a předškolních 

zařízení. Podle dostupnosti sil a prostředků Městské policie Olomouc byl dohled 

strážníků realizován střídavým způsobem  u cca 12 ZŠ před zahájením výuky. Z důvodu 

respektování pravidel silničního provozu ze strany motoristů nebylo nutné represivní 

radar u školských objektů použít. 

 

Finanční náročnost: 0 Kč 

Stav opatření: naplněno. 

 

Opatření 4.4 Bezpečnost a zklidňování lokalit 
 

 V roce 2018 byly udrženy stávající zklidněné lokality. 

 V roce 2018 byl zrealizován přechod pro pěší: Černovír – Jablonského. 
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 V roce 2018 byla zrealizována světelná signalizace pro stávající přechod pro pěší: Jižní 

ulice.  

 V roce 2018 byly provedeny úpravy křižovatky (nové přechody, úpravy jízdních pruhů): 

Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova. 

 V roce 2018 byly připraveny investiční záměry na přechody v křižovatkách Polská x 

Rooseveltova a Schweitzerova x Ibsenova. 

 V roce 2018 byly zřízeny nové zóny 30: Stratilova, U Splavu, Farského, Chelčického, 

Purkyňova, Lermontova.  

 Původně plánované zóny 30 Farského, Chelčického, Purkyňova, Lermontova,  

Máchova, Martinova, Břetislavova, Zengrova zatím zrealizovány nebyly, je zažádáno 

o stanovená dopravního značení, předpoklad realizace jaro 2019. 

 Plánovaná zóna 30 - celá oblast Droždína vyjma silnic III. třídy (Gagarinova, 

pplk. Sochora, Horní Úlehla, U Cihelny) zatím nebyla realizována, stále probíhají 

upřesňující jednání s KMČ. 

 

Finanční náročnost: 5,055 mil. Kč (SMOl) 

Stav opatření: naplněno. 

 

 

Opatření 4.5 Rozvoj městské hromadné dopravy 
 

 V roce 2018  bylo zakoupeno 8 krátkých nízkopodlažních autobusů, 8 nízkopodlažních 

tramvají, 2 modernizované částečně nízkopodlažní tramvaje a nízkopodlažní elektrobus. 

 

Finanční náročnost:  278,9407 mil. Kč (SMOl) 

Stav opatření: naplněno. 

 

Opatření 4.6 Podpora a rozvoj cyklistické dopravy 
 

 V roce 2018 se podařilo vybudovat cyklostezku Holice – Nový svět, průmyslová zóna 

Šlechtitelů – zahájení realizace v 03/2018, celková délka 1,8 km.  

 Plánovaná oprava chodníku formou smíšené stezky pro chodce a cyklisty v ulici 

Pavelkově, v celkové délce 0,626 km, se nepodařilo splnit z důvodu nevyřešených 

majetkoprávních vztahů a nesouhlasu soukromých majitelů pozemků.  

 Další plánovaná akce – propojení - Dělnická, Neředínská bylo nesplněno z důvodu 

spojení akce s rekonstrukcí kanalizace na ul. Dělnické. 

 Také propojení Velkomoravská, Skupova nebylo splněno z důvodu blokace doposud 

neschváleného Regulačního plánu sídliště Nové sady. 

 

Finanční náročnost: 46,580 mil. Kč (SMOl, ITI) 

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně. 

 

Opatření 4.7 Zajištění činnosti Centra SEMAFOR pro rodiny s dětmi 
 

 V roce 2018 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 
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noční jízdy Olomoucí na in-linech. V období letních prázdnin byly realizovány  

příměstské tábory.  

 

Finanční náročnost: 0,5 mil. Kč (SMOl) 

Stav opatření: naplněno. 

 

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

 V roce 2018 byl udržen stávající počet přebalovacích koutků a míst pro kojicí matky 

ve veřejných prostorách.  

 V roce 2018 jsme nezaznamenali požadavek na vytvoření nového přebalovacího koutku. 

 

Finanční náročnost: 0 Kč 

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně. 

 

Opatření 4.9 Veřejný prostor přístupný rodinám s dětmi 
 

 V roce 2018 se podařilo zrekonstruovat dětská hřiště: Na Vozovce, Jílová a Synkova.   

Také se podařilo vybudovat nové hřiště na ul. Ječmínkova. 

 

Finanční náročnost: 2,375 mil. Kč (SMOl) 

Stav opatření: naplněno. 

 

Oblast 5 Přímá podpora rodin 
 

Opatření 5.1 Slevy pro rodiny v městských zařízeních a městské dopravě 
 

 Do této doby nedošlo k vydání nového typu rodinné karty Olomouc region Card na rok 

2019, a to z důvodu nutnosti dořešení digitalizace karty Olomouc region Card, následně 

pak je možné zavádět novinky v rámci tohoto produktu. 

 

Finanční náročnost: 0 Kč 

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně. 

 

Opatření 5.2 Podpora dětí z nízkopříjmových rodin v přístupu ke vzdělávání 
 

 V roce 2018 byly vyhlášeny 2 výzvy, předloženo bylo 21 žádostí na podporu 

pro 29 žáků, podpora byla poskytnuta všem žadatelům v celkové výši 97 830 Kč. 

Podpora byla poskytnuta na lyžařské kurzy, školy v přírodě, jazykové kurzy, hry 

na hudební nástroj, florbal, programování.  

 Od svého vzniku až k 3. 12. 2018 byla podpora poskytnuta 52 žákům, 

a to na volnočasové aktivity v celkové výši 182 596 Kč.  

 Celkem pro zapojení do zájmového vzdělávání podporu využilo 51 žáků, 1 žadatel 

podporu nevyužil.  

 V roce 2018 zaslal finanční příspěvek ve výši 12 000 Kč firma SIWATEC, a.s. 

v měsíčních splátkách ve výši 1 000 Kč, ve výši 5 000 Kč jednorázově firma Smurfit 

Kappa Olomouc a z rozpočtu SMOl bylo na účet Fondu převedeno 100 000 Kč. 

 

Finanční náročnost: 117 tis. Kč (SMOl, SIWATEC, a.s., Smurfit Kappa Olomouc) 
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Stav opatření: naplněno. 

 

 

Oblast 6 Institucionální udržitelnost rodinné politiky 
 

Opatření 6.1 Institucionální zajištění rodinné politiky 
 

 I v roce 2018 pokračovala činnost pracovní skupiny rodinné politiky SMOl, 

která se sešla celkem 3x.  

 

Finanční náročnost: 0 Kč 

Stav opatření: naplněno. 

 

Opatření 6.2 Finanční udržitelnost prorodinných aktivit 
 

 V roce 2018 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. a Laskavé rodičovství z.s. (Family Point místo pro rodinu). 

Tato centra byla v roce 2018 podpořena částkou ve výši 380 tis. Kč (Programová dotace 

odboru sociálních služeb na rok 2018, Sociální oblast a oblast odstraňování bariér 

v Olomouci v roce 2018).  

 

Finanční náročnost: 380 tis. Kč (SMOl) 

Stav opatření: naplněno. 

 

Opatření 6.3 Tvorba nové koncepce rodinné politiky SMOl 
 

 Byly aktualizovány a sesbírány podklady pro tvorbu nové koncepce prorodinné politiky 

na další období (sociodemografická analýza + zjišťování potřeb prostřednictvím 

zapojení vytipovaných KMČ). 

 Byl zpracován návrh Koncepce prorodinné politiky SMOl na roky 2019-2021 a Akční 

plán prorodinné politiky SMOl na rok 2019, materiály budou předloženy k projednání a 

 schválení orgánům města v prvním čtvrtletí roku 2019. 

 

Finanční náročnost: 59,895 tis. Kč (SMOl) 

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně. 

 

 


