
      

POZVÁNKA na diskusi k tématu 
 

„Spolupráce škol, školských zařízení, OSPOD  
a sociálních služeb  

ve věci podpory ohrožených dětí v ORP Dobruška“ 
 

 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 
dovoluji si Vás pozvat na diskusi „Spolupráce škol, školských zařízení, OSPOD a sociálních 
služeb ve věci podpory ohrožených dětí“.  Cílem setkání je nastavení spolupráce aktérů, aby se 
dětem dostalo účinné pomoci. Zaměříme se na rozšíření možností škol a školských zařízení při 
spolupráci se sociálními službami, které se věnují ohroženým dětem a jejich rodinám. Setkání se 
konají v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí 
realizovaného MPSV. 
 
 
Komu jsou setkání určena a kdy proběhnou? 
 
Setkání jsou určena zejména pro ředitele škol, školských zařízení, školní metodiky prevence, 
výchovné poradce, sociální pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSPOD) a 
zástupce sociálních služeb.   
 
Na každém ze tří plánovaných setkání budou přítomni sociální pracovníci Odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví MěÚ Dobruška (OSPOD). Pozváni budou zástupci sociálních služeb - organizace 
Aufori, středisko Triangl a Stopa čápa Salinger, Rodinné centrum Sedmikráska, Péče o duševní 
zdraví, volnočasový klub Vješák a Vješáček, Speciální pedagogické centrum Rychnov nad 
Kněžnou, Laxus, Diamant (v podpoře náhradních rodin) a rovněž také psychologové, terapeuti a 
speciální pedagogové: Mgr. Hana Zakouřilová, Mgr.Jana Cozlová, Mgr. Darina Fialová, Mgr. 
Benedikt J. Križan, Mgr. Martina Švadlenková a Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie 
Hornové. 
 
Dále Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou, vedoucí Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Dobruška Ing. Mgr. Simona Dolková, pracovnice Odboru finančního a 
školského MěÚ Dobruška paní Ludmila Mičeková a referentka Oddělení sociálních věcí a 
životního prostředí MěÚ Opočno Bc. Stanislava Rydygrová.  
 
Pro zástupce škol a školských zařízení jsme vytvořili tři skupiny podle jejich místa působení.  
Pozn. pokud Vám z naléhavých důvodů daný termín nevyhovuje, je možné vyměnit termíny pro 
základní školy (13. a 20. listopadu). Pro termín 15. listopadu bude obsah setkání přizpůsoben 
pouze tématice ohroženého dítěte v mateřské škole.  
 
 
 
 
 



      

1. skupina  - v úterý 13. listopadu 2018 od 14:00 do 16:30 

 
ZŠ Deštné v Orlických horách, ZŠ Trivium Plus, o.p.s. v Dobřanech v Orlických horách, ZŠ Dobré, 
ZŠ Podbřezí, ZŠ Pohoří, ZŠ Přepychy, ZŠ Olešnice, ZŠ Ohnišov.  
Pozn. pro MŠ při ZŠ je určen termín 2. skupiny (viz níže).  
 
 

2. skupina (jen pro MŠ) - ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 14:00 do 16:30  
 
MŠ J. A. Komenského Dobruška - Komenského 577, Za Univerzitou, MŠ Opočno, MŠ Dobré, MŠ 
Pohoří, MŠ Val, MŠ Houdkovice, MŠ České Meziříčí, MŠ Bačetín, MŠ (při ZŠ) Deštné v Orlických 
horách, MŠ (při ZŠ) Trivium Plus, o.p.s. v Dobřanech v Orlických horách, MŠ Montessori (při ZŠ) 
Podbřezí, MŠ (při ZŠ) Přepychy, MŠ (při ZŠ) Olešnice, MŠ (při ZŠ) Ohnišov.  
 
 

3. skupina - v úterý 20. listopadu 2018 od 14:00 do 16:30  
 
ZŠ F. Kupky Dobruška, ZŠ Pulická Dobruška, ZŠ Opočenská Dobruška, ZŠ Opočno, ZŠ České 
Meziříčí, Gymnázium Dobruška, SPŠ elektroniky a informačních technologií Dobruška, SŠ 
Podorlické vzdělávací centrum Dobruška, SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují (pracoviště v Opočně), 
DDM Dobruška, ZUŠ Opočno, ZUŠ Dobruška  
 
 
Kde?  
 
V budově Odboru dopravy a správy vnitřních věcí MěÚ Dobruška (vedle pobočky České pošty), 
Komenského 629 (velká zasedací místnost v přízemí).  
 
Program:  
 

 krátké představení podpůrných služeb v lokalitě 

 prezentace praktické brožury Spolupráce škol s ostatními aktéry v síti pro ohrožené    

           děti v ORP Dobruška 

 diskuse v malých skupinkách, řešení modelových případů 

 sdílení, v jakých případech kontaktovat pracovníky OSPOD, kdy sociální služby 

 
Vaši účast prosím potvrďte na e-mailovou adresu:  mia.magenheimova@mpsv.cz nebo 
telefonicky na tel.: 774 707 206, a to nejpozději do 30. října 2018. Děkuji. 
 
 
Těším se na Vaši účast. 

Mia Magenheimová, DiS. 
Lokální síťařka  
ORP Dobruška 
ORP Rychnov nad Kněžnou 

 


