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Vyhodnocení Akčního plánu rodinné politiky statutárního města 
Olomouce za rok 2016

Většina opatření uvedených v Akčním plánu rodinné politiky SMOl na rok 2016 je 
průřezových, tudíž budou součástí akčních plánů jak na rok 2017, tak na rok 2018. V roce 
2016 bylo celkem 10 opatření naplněno a rozpracováno či naplněno částečně 10, viz tabulka 
níže.

Stav naplnění jednotlivých opatření za rok 2016
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 Propagace a realizace aktivit podporujících rodiny naplněno
Oblast 2 Služby pro rodiny
Opatření 2.1 Plánování a vyhodnocování dostatečnosti nabídky služeb 

péče o děti předškolního a školního 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 rozpracováno/naplněno 
částečně

Opatření 2.5 Podpora mezigeneračního soužití rozpracováno/naplněno 
částečně

Oblast 3 Slučitelnost rodinného života a zaměstnání
Opatření 3.1 Publicita a osvěta v oblasti souladu rodinného života a 

zaměstnání
naplněno

Oblast 4 Městský prostor přátelský rodinám
Opatření 4.1 Bezbariérový pohyb po městě rozpracováno/naplněno 

částečně
Opatření 4.2 Dohled na rizikových přechodech pro chodce rozpracováno/naplněno 

částečně
Opatření 4.3 Bezpečnost a zklidňování lokalit naplněno
Opatření 4.4 Rozvoj městské hromadné dopravy naplněno
Opatření 4.5 Podpora a rozvoj cyklistické dopravy rozpracováno/naplněno 

částečně
Opatření 4.6 Zajištění činnosti Centra SEMAFOR pro rodiny s dětmi naplněno
Opatření 4.7 Přebalovací koutky a místa pro kojící matky ve veřejných 

prostorách
rozpracováno/naplněno 
částečně

Opatření 4.8 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 rozpracováno/naplněno 

částečně
Opatření 6.2 Finanční udržitelnost prorodinných aktivit naplněno

Následuje přehled aktivit uskutečněných v roce 2016:
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1. Oblast Komunikace s rodinami

Opatření 1.1 Jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze strany města

V rámci opatření proběhla v letních měsících rozsáhlejší aktualizace dat na stránkách rodinné 
politiky prorodinu.olomouc.eu. Dále bylo nabídnuto olomouckým ZŠ a MŠ a rodinným 
centrům v Olomouci umístit odkaz na webové stránky rodinné politiky na svých stránkách. 
Odkaz na rodinnou politiku SMOl prozatím umístila na své webové stránky ZŠ a MŠ 
Svatoplukova 11 a OLIVY, z.s. Rodinným centrům i dalším organizacím, které organizovaly 
veřejné akce pro rodiny s dětmi, byl pro tyto akce nabízen logotyp rodinné politiky. 

Stav opatření: naplněno

Opatření 1.2 Propagace a realizace aktivit podporujících rodiny

V průběhu roku 2016 byly vytvořeny dvě informační skládačky s přehledem aktivit pro 
rodiny s dětmi, a to pro období 05-08/2016 a 09-12/2016. Skládačky se setkaly s pozitivním 
ohlasem ze strany veřejnosti.

Dne 19. 10. 2016 proběhl 3. ročník konference k rodinné politice statutárního města 
Olomouce. Konference se zúčastnilo 75 osob. Na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva 
práce a sociálních věcí, konkrétně z odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, představitelé 
Krajského úřadu Olomouckého kraje a magistrátu města Olomouce, Univerzity Palackého 
v Olomouci, Rodinného centra Heřmánek a další provozovatelé předškolních zařízení pro 
děti. 

V rámci Týdne pro rodiny (15. – 21. 5.) proběhly dny otevřených dveří v rodinných centrech 
v Olomouci včetně různých přednášek, např. na téma porodu, přípravy na návrat do práce, 
výchova kluků atd. Olomoucké Divadlo na Cucky si připravilo pro děti pohádku Jakuba 
Folvarčného Vlk a hlad, dále proběhl 2. festival volnočasových aktivit a zdravého životního 
stylu Activityfest Olomouc.

V neděli 19. 6. 2016 proběhl další ročník tradičního Táta festu, který pořádají OLIVY, z.s. 
Akce se konala v Olomouci ve Smetanových sadech a na programu byly opět koncerty 
a spousta zábavných her a atrakcí, jako např.  střílení z luku, workshop žonglování, chůze po 
laně, skákací boty, koloběžková štafeta a spousta dalšího. Akce se zúčastnilo cca 500 osob.

Stav opatření: naplněno

2. Oblast Služby pro rodiny

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

V roce 2016 bylo provedeno vyhodnocení naplněnosti mateřských škol v souvislosti 
s novelizací zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Následně byly ve strategických plánech 
statutárního města Olomouce – Integrovaná teritoriální investice olomoucké aglomerace (ITI), 
Místní akční plán pro vzdělávání Olomouc (MAP) – naplánovány investiční akce, které 
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povedou k navýšení kapacity mateřských škol. V roce 2016 byla dobudována MŠ 8. května 
29, díky čemuž došlo k navýšení kapacit MŠ o 23 dětí.

Kapacita základních škol je dostatečná a novelizace zákona nemá na kapacitu ZŠ vliv. 
Závěrem při vyhodnocení naplněnosti základních škol bylo konstatováno: základní školy mají 
dostatečnou kapacitu, je však nutné vybudovat nové prostory pro odborné učebny. Pokud 
budou odborné učebny zřizované ve kmenových třídách, dojde ke snížení kapacity základních 
škol. V roce 2016 byla kapacita ZŠ navýšena o 160 žáků.

V listopadu 2016 bylo provedeno šetření o naplněnosti školních družin. Dle zjištěných údajů 
poskytnutých základními školami bylo k 30. 9. 2016 celkem 149 míst volných, i když bylo 31 
žádostí o umístění zamítnuto. Tato čísla však nejsou zcela vypovídající. Na naplněnost 
školních družin má velký vliv charakter lokality, ve které se základní škola nachází. Pokud je 
v dané lokalitě více mladých rodin s dětmi, vzniká vyšší potřeba míst ve školní družině. Podle 
spádových oblastí škol tak v některých školách je nedostatečná kapacita školní družiny, 
v některých školách je naopak kapacita školní družiny volná. Z šetření také vyplynulo, že 
pouze 7 základních škol má prostory, ve kterých může podle potřeby ještě zřídit třídy školní 
družiny, u většiny škol by však bylo nutné navýšení kapacity školní družiny řešit výstavbou.
Kapacita školních družin byla v roce 2016 navýšena o 65 žáků. 

V roce 2016 byla jiným zřizovatelům mateřských a základních škol poskytnuta podpora 
ve výši 1 mil. Kč.

Stav opatření: naplněno.

Opatření 2.2 Otevření škol veřejnosti

V roce 2016 se nepodařilo vytvořit koncepci otevření škol veřejnosti. Toto opatření bude 
realizováno v roce 2017. Na modernizaci hřiště v ZŠ Demlova a ZŠ Mozartova jsou 
připravené projektové dokumentace. Odbor školství požadoval realizaci akcí již v roce 2016, 
nebyly však schválené v investičních prioritách města. Odbor školství předložil požadavek na 
zařazení akcí do investic na rok 2017.  ZMO v rámci schvalování rozpočtu na rok 2017 
schválilo modernizaci hřiště ZŠ Mozartova.

Ve Fakultní ZŠ Holečkova 10 se podařilo veřejnosti otevřít sportovní Centrum volnočasových 
aktivit.

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 2.3 Činnost komunitní školy
V roce 2016 byl zpracován „Plán přeměny školy na školu otevřenou“, je zveřejněný na 
webových stránkách školy ZŠ a MŠ Svatoplukova 11. Otevřená (komunitní škola) zahájila 
činnost 1. 9. 2016, plán bude k 1. 9. 2017 aktualizovaný. Základní škola nabízí aktivity pro 
veřejnost, které si již stačily vytvořit tradici. Od září do konce roku 2016 tak bylo realizováno
těchto 5 aktivit: Podzimní dílničky, Den otevřených dveří, Jarmark, Rozsvícení vánočního 
stromu, cvičení pro ženy.

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.
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Opatření 2.4 Podpora center pro rodinu

I v roce 2016 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. 

Dále byly využívány i prostory Komunitního centra na Peškově 1. Proběhl zde např. 
Karneval pro rodiče a děti (Rodinné centrum Provázek), od 18. – 22. 7. se uskutečnil 
příměstský tábor pro děti od 4 let Happy days – jednalo se o letní kurz angličtiny pro 
maminky s dětmi (Rodinné centrum Provázek). Dne 23. 9. proběhla v těchto prostorách akce 
Rodinného centra Heřmánek akce s názvem Přivoňte si k heřmánku. Na programu bylo 
zpívání s kytarou pro rodiče s dětmi, představení Rodinného centra Heřmánek a beseda 
s psycholožkou na téma „Dětský vzdor, co s ním?“. Dne 23. 10. proběhla akce pro rodiny 
s dětmi – Provázek má narozeniny (Rodinné centrum Provázek). Dne 1. 12. proběhla akce pro 
rodiny s dětmi – Mikulášova cestička (Rodinné centrum Provázek). Větší rozvoj komunitního 
centra je prioritou akčního plánu rodinné politiky na rok 2017, kde je mu nově věnováno 
samostatné opatření. Bude se jednat zejména o zajištění pravidelné činnosti v tomto centru.

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 2.5 Podpora mezigeneračního soužití

Na podpoře mezigeneračního soužití se v roce 2016 podílela především rodinná centra 
v Olomouci. Ať už se jednalo o různé kurzy pro seniory či volný vstup pro babičky a dědečky 
1x měsíčně (Rodinné centrum Heřmánek). Senioři byli dále zapojeni do hlídání dětí během 
seminářů, účastnili se Tvořivých dílen, účastnili se jednorázových akcí pro rodinu, účastnili se 
na programech, kdy „nahradili“ rodiče a přišli s vnoučetem či přišla celá široká rodina apod. 
(akce Rodinného centra Provázek). 

Byly osloveny 2 MŠ (MŠ Dělnická a MŠ Jílová), které by měly zájem zapojit se do projektu 
předčítání seniorů dětem. Projekt se ovšem v roce 2016 nestihl zrealizovat. Realizace 
mezigeneračního vzájemného učení bude na školách probíhat po zpracování koncepce 
otevření škol veřejnosti. 

Projekt „adoptivní“ babičky a dědečka se v roce nepodařilo zrealizovat, nenašel se vhodný 
realizátor projektu.

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

3. Oblast Slučitelnost rodinného života a zaměstnání

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

V roce 2016 rodinná centra v Olomouci zrealizovala motivační kurzy a řadu přednášek na 
téma sladění rodiny a práce (např. Motivační kurz pro ženy před návratem na trh práce, 
témata: Moje postavení ve společnosti; Selfmanagement a timemanagement aneb co se změní 
mým odchodem do zaměstnání; Kompetence pro udržení v zaměstnání; Psychohygiena atd.; 
dále byly zrealizovány semináře: Slaďování rodinného a pracovního života, Příprava na 
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návrat na trh práce; Zvládání stresu při návratu do zaměstnání a další), seminářů 
podporujících rodičovské kompetence, proběhly svépomocné skupiny atd.

Stav opatření: naplněno.

4. Oblast Městský prostor přátelský rodinám

Opatření 4.1 Bezbariérový pohyb po městě

Na základě vytvořené projektové dokumentace byla podána žádost o dotaci na realizaci 
bezbariérové trasy Střední Novosadská z Evropských fondů, byly realizovány drobné 
úpravy dle Priorit územní studie Bezbariérová  doprava ve městě Olomouci a proběhla 
jednání pracovní skupiny projektu Bezbariérová Olomouc.

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 4.2 Dohled na rizikových přechodech pro chodce

V roce 2016 byli strážníci Městské policie Olomouc v závislosti na dostupné síle 
a prostředcích schopni v době školní docházky zajistit denně dohled u cca 7-8 škol s tím, že 
na území města Olomouce bylo vytipováno zhruba 15 školských a předškolních zařízení, kde 
byla přítomnost strážníků řešena operativně s ohledem na zátěž dynamické dopravy v čase 
a místě. 

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 4.3 Bezpečnost a zklidňování lokalit

V roce 2016 se podařilo udržet všechny stávající zklidněné lokality. V rámci projektu 
„Omezení nákladní dopravy v centru města“ došlo k zavedení nových Zón 30: oblast 1 –
ulice Wernerova, Václavkova, Kašparova; oblast 2 – ulice Dvořákova, Žilinská, Škrétova, Za 
Zlatou koulí. Další zrealizované zklidněné lokality: zóna 30 – část sídliště Nové Sady, Černá 
cesta, Chomoutov – satelitní část, Lazce. V roce 2016 došlo k úpravě stávajících 
nevyhovujících a realizaci nových přechodů pro chodce: přechod u Klášterního Hradiska, 
přechod Divišova, Bystrovanská, místo pro přecházení – Dr. Milady Horákové. Dále byla 
zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení k úpravě křižovatky Tř. Míru x 
Neředínská a projektová dokumentace pro stavební povolení projektu Zóna 30 ul. Na 
Vozovce.

Stav opatření: naplněno.

Opatření 4.4 Rozvoj městské hromadné dopravy

V roce 2016 bylo zakoupeno 6 kloubových a 2 krátké autobusy, dále pak 2 jednostranné 
tramvaje. 

Stav opatření: naplněno.
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Opatření 4.5 Podpora a rozvoj cyklistické dopravy

V roce 2016 se podařilo vybudovat cyklostezky Holická – Babíčkova (v délce 0,4 km), 
Moravská – Řepčín 2. část Hejčín (v délce 0,174 km) a oprava chodníku formou smíšené 
stezky pro chodce a cyklisty v ulici Rožňavská v celkové délce 0,367 km. Plánované 
cyklostezky Jeremenkova od Jantarové cyklotrasy po hl. n. ČD v délce 0,230 km
a cyklostezka Týneček – Chválkovice v délce 0,636 km nebylo zrealizováno z důvodu 
zpoždění vyhlášení výsledků, který projekt bude podpořen z IROP a který nikoliv. Akce je 
přesunuta na rok 2017. 

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 4.6 Zajištění činnosti Centra SEMAFOR pro rodiny s dětmi

V roce 2016 v Centru SEMAFOR probíhala dopravní výchova pro ZŠ a MŠ dle plánu, nově 
se Centrum SEMAFOR zaměřilo i na výuku jízdy na elektrokole pro seniory. Proběhla soutěž 
pro rodiny s dětmi Grand Prix SEMAFOR a dopravně preventivní akce zaměřená na 
bezpečnost rodin v silničním provozu Rodina na cestách. V období letních prázdnin bylo 
zrealizováno 7 příměstských táborů. 

Stav opatření: naplněno.

Opatření 4.7 Přebalovací koutky a místa pro kojící matky ve veřejných 
prostorách

V roce 2016 byly udrženy všechny stávající přebalovací koutky a místa pro kojící matky ve 
veřejných prostorách. Ke zpříjemnění atmosféry v dětském koutku na odboru sociálních věcí 
MMOl na Štursové 1 přispělo jeho vymalování. Na základě podnětů rodičů bude v místnosti 
pro kojení na radnici dodána mikrovlnná trouba pro ohřev dětské stravy. Další podněty pro 
zřízení nových přebalovacích míst či koutků pro děti jsme v loňském roce neobdrželi. 

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 4.8 Veřejný prostor přístupný rodinám s dětmi

V roce 2016 byla vybudována 2 hřiště, a to v Čechových sadech a na ul. Jilemnického. Pro 
rok 2017 byly vytipovány a RMO schváleny následující lokality: hřiště Kosmonautů, Zikova, 
Ručilova, sportoviště Park Malého prince – venkovní fitness.

Stav opatření: naplněno.

5. Oblast Přímá podpora rodin

Opatření 5.1 Slevy pro rodiny v městských zařízeních a městské dopravě

Opatření v roce 2016 nebylo realizováno z důvodu nedořešeného celkového fungování 
Olomouc region Card na další období ve spolupráci s Olomouckým krajem.

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.
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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. 

Stav opatření: naplněno.

6. Oblast 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 4x. V dubnu pak členové pracovní skupiny prezentovali na poradě vedení 
města dokument Koncepce rodinné politiky SMOl na roky 2016 – 2018 a Akční plán rodinné 
politiky na rok 2016. Pracovní skupina rodinné politiky se po diskusi domnívá, že není 
zapotřebí vytvářet samostatnou komisi pro rodinu jako poradní orgán RMO zejména kvůli 
duplicitě její činnosti s již existujícími komisemi. Jako vhodnější řešení se jeví rozšíření 
některé ze stávajících komisí RMO o problematiku rodinné politiky (např. Komise pro 
výchovu a vzdělávání a využití volného času). 

Stav opatření: rozpracováno/naplněno částečně.

Opatření 6.2 Finanční udržitelnost prorodinných aktivit

V roce 2016 byla finančně podpořena následující mateřská a rodinná centra v Olomouci: 
Rodinné centrum Heřmánek, z.s., Rodinné centrum Provázek, z.s., Waldorfské mateřské 
centrum Waldík, Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, z.s., Rodinné centrum OLIVY, 
z.s., Centrum pro rodinný život. Tato centra byla v roce 2016 podpořena celkovou částkou ve 
výši 620 tis. Kč (300 tis. Kč odbor školství, 320 tis. Kč odbor sociálních věcí). 

Stav opatření: naplněno.




