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Seznam zkratek 

SMO – Statutární město Ostrava 

MěO – Městský obvod 

KÚ – Krajský úřad 

RP – Rodinná politika 

PS – Pracovní skupina 

KP – Komunitní plánování 

MMO – Magistrát města Ostrava 
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I. ÚVOD 
 

PŘEDSTAVENÍ OBJEDNATELE ANALÝZY 

Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR. Je jedním z odborů Sekce pro lidská 

práva při Úřadu vlády ČR. Hlavní náplní práce Agentury je podpora obcí a měst v jejich 

snahách integrovat sociálně vyloučené obyvatele. Za sociálně vyloučené obyvatele přitom 

Agentura považuje občany „kteří mají ztížený přístup k institucím a službám (tedy 

k  institucionální pomoci), jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek vertikálních 

kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu“.1 

Náplní činnosti Agentury je: 

 pomoc obcím a městům při mapování problémů sociálně vyloučených lokalit a života 

jejich obyvatel, 

 podpora při přípravě a vytváření postupů pro boj proti sociálnímu vyloučení a pomoc 

při obstarávání financí na jejich zajištění, 

 podpora spolupráce místních institucí pro boj se sociálním vyloučením, například 

úřadů měst a obcí, neziskových organizací, policie, úřadů práce, škol a školských 

zařízení, zaměstnavatelů, 

 zajištění přenosu informací z  úrovně měst a obcí ke státní správě, 

 participace při vytváření a koordinaci politiky státu v oblasti boje se sociálním 

vyloučením. 

Konkrétními příklady činnosti Agentury je koordinace vytváření strategického plánu 

sociálního začleňování, poradenství pro čerpání prostředků z evropských strukturálních 

fondů, vyhledávání sociálně vyloučených lokalit, zadávání veřejných zakázek, výzkumů, 

analýz a evaluací soustřeďujících se na téma sociálního vyloučení, pořádání a účast 

na konferencích, workshopech a seminářích, vydávání metodik a manuálů dobrých praxí, 

mapování potřeb obyvatel obcí, lokální partnerství či aktivizace místních subjektů.  

Cílovou skupinou, na niž se činnost Agentury zaměřuje, tedy primárně nejsou sociálně 

vyloučení obyvatelé ČR, ale instituce, které s těmito obyvateli přicházejí do přímého 

kontaktu, nebo jejichž aktivity a politika mají na tyto obyvatele přímý dopad. Činnost 

                                                             
 

1 http://www.socialni-zaclenovani.cz/ [cit. 5. 10. 2015] 
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Agentury se tedy soustřeďuje na podporu oblasti: vzdělávání, zaměstnanosti, sociálních 

služeb a zdraví, bydlení, bezpečnosti a prevence kriminality.  

Na samotné sociálně vyloučené obyvatele má tedy činnost Agentury vliv nepřímý.  

Agentura vznikla usnesením vlády ČR z  ledna 2008 jako Agentura pro sociální začleňování 

v romských lokalitách. Název Agentury byl později upraven. 

V současné chvíli Agentura takto spolupracuje s 36 městy a obcemi z celé České republiky.2 

CÍL A SMYSL ANALÝZY 

Smyslem analýzy je vytvoření podkladové analýzy situace rodin, které se nacházejí na území 

statutárního města Ostravy. Zpracovaná analýza bude podkladem pro tvorbu Koncepce 

rodinné politiky na území statutárního města Ostravy, která bude následně zpracována 

v rámci projektu. 

Cílem objednatele je vytvoření Koncepce rodinné politiky na území statutárního města 

Ostravy, která bude podložena daty a argumenty získanými z podkladové analýzy. Rodinná 

politika města je pro tyto účely chápána jako souhrn opatření vedoucích k vytvoření 

lokálních podmínek příznivých rodině. Cílem rodinné politiky je vytvoření klimatu, v němž 

rodina dobře prosperuje. Rodinu pro tyto účely vnímáme jako vícegenerační skupinu lidí 

vzájemně spjatou sociálními vazbami, která zodpovídá za výchovu dětí. Rodinná politika SMO 

zahrnuje rodinu ve všech jejích fázích a primárně se soustředí na rodinu vychovávající děti 

a mládež. 

Cílem podkladové analýzy je tedy zjistit, v „jaké kondici“ se nachází rodiny, které žijí na území 

města. Dalším cílem je zjištění, jak lze rodinu podpořit jako objekt RP a vyzvat ke spolupráci 

a dialogu jako subjekt RP. Analýza mapuje potřeby rodin a jejich životní podmínky. Dále 

shromažďuje a interpretuje takové informace o situaci rodin s dětmi a jejich kvalitě života, 

které jsou relevantní pro rozhodování a tvorbu pro-rodinných strategií ve městě. Analýza 

vyhodnocuje jak sumární údaje za celé SMO, tak údaje za jednotlivé úřady městských 

obvodů. 

 

                                                             
 

2 http://www.socialni-zaclenovani.cz/ [cit. 5. 10. 2015] Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: 
Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech, Usnesení Vlády 
ČR č. 85 
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II. TEORETICKÝ RÁMEC 
 

Rodinná politika: 

 je chápána jako souhrn aktivit a opatření určených k podpoře rodiny.  

 přesahuje populační či sociální politiku a lze ji chápat jako soubor činností 

a opatření, které vědomě směřují k uznání a podpoře výkonu rodinných funkcí 

ve společnosti, a to včetně finanční i nefinanční kompenzace nákladů, které jsou 

na ně vynaloženy.  

 základní charakteristikou je průřezovost její agendy, která zasahuje do všech 

polí sociální politiky a do celé řady dalších politických oblastí (vzdělávací, bytová 

atd., a také regionální a komunální politiky).  

 

Rodina: 

 je v rodinné politice chápána široce – rodiny netvoří jen rodiče a děti, ale 

spolu s nimi například i prarodiče, kteří mají své specifické potřeby.  

 je širším dynamickým celkem, nejen nukleární izolovanou jednotkou.  

 k základním funkcím patří reprodukce biologická, sociální a kulturní.  

 tvoří referenční skupinu, v které dochází k socializaci dítěte, vybavuje ho 

sociální způsobilostí a kompetencemi.  

 

Označení domácnost v sobě zahrnuje: 

 důraz na společné sdílení domova. 

 společné hospodaření a provozování ekonomiky rodiny. Rodina tak zajišťuje 

nejen reprodukci biologickou, ale připravuje jedince na sociální život.  

 

Při vytváření koncepce rodinné politiky často narážíme na pojem chudoby: 

 situace, kdy příjem domácnosti nedosahuje určité hladiny. 

 rozlišuje se chudoba absolutní a chudoba relativní. V České republice je 

hranice absolutní chudoby upravena částkami životního minima.  
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Chudoba, která má značný vliv na celkové fungování rodiny a domácnosti, hraje důležitou 

roli i při definování sociálního vyloučení: 

 proces, kterým jsou jedinci i celé skupiny osob vytlačovány na okraj 

společnosti.  

 je primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají však k němu také 

další faktory (diskriminace, nízké vzdělání, špatné životní podmínky).  

 sociálně vyloučení se nepodílí stejnou měrou na tvorbě a redistribuci 

společenských zdrojů jako ostatní, nejsou zapojeni do sociálních, ekonomických 

a politických aktivit společnosti. To vede dále nejen k jejich chudobě, ale také 

k sociální a kulturní izolaci. 

 specifickou roli v sociálním vyloučení hraje etnicita, zejména etnicita 

přisouzená. Spousta Čechů se domnívá, že důvodem chudoby a sociálního 

vyloučení části romské populace není její sociální situace, ale etnický původ. Je 

nepopiratelné, že právě etnická příslušnost (většinou romská) je jedním z důvodů 

sociálního vylučování a diskriminace Romů, nejčastěji na trhu práce, ve vzdělávání 

a často i v bydlení.  

 

Adaptací na podmínky materiální nouze si lidé vytvořili specifický vzorec chování a hodnot – 

tzv. kulturu chudoby. Tento systém je poměrně stabilní a je předáván prostřednictvím 

socializace z generace na generaci. Problémy komunit ovlivněných kulturou chudoby, jsou 

popisovány jako problémy obyvatel sociálně vyloučených lokalit:  

 charakteristiky lidí žijících v těchto lokalitách jsou přitom v zásadě shodné – 

jsou obývány převážně chudými, kteří zde bydlí ve velké míře nedobrovolně.  

 komunita je neúplná, funguje zde velmi nízká sociální organizace. S oddělením 

se od většinové společnosti souvisí nepřátelství k jejím základním institucím 

(policie, nedůvěra k vládě a k těm, kteří mají vysoké postavení apod.). Je zde velká 

tendence k sociální patologii a kriminalitě zvlášť.  

 prostorové oddělení může zároveň přinášet segregovaným pocit 

sounáležitosti, může být zdrojem vytváření vlastní identity. 
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Každá koncepce rodinné politiky musí vycházet z kvalitně zmapované problematiky situace 

rodin v dané obci či regionu. K tomuto účelu se požívá aplikovaného výzkum: 

 teoretická nebo experimentální práce, od základního výzkumu se liší tím, že 

směřuje k praktické uplatnitelnosti a je motivován očekávanou využitelností.  

 využívá se mj. pro potřeby soc. práce. Využívá se např. pro oblast plánování a její 

podpory (strategické plány, komunitní plánování soc. služeb), popis životních 

způsobů jednotlivců a sociálních skupin, zejména těch marginalizovaných, výzkum 

veřejného mínění atd. 

III. METODOLOGIE 

 

KVANTITATIVNÍ ČÁST 

Primárně šlo o statistickou analýzu údajů relevantních pro tvorbu koncepce rodinné politiky. 

Další použitou metodou byla sekundární analýza dokumentů, zvláště dotačních titulů 

zaměřených na podporu rodin. Pomocí tohoto přístupu byly zpracovány zejména kapitoly 

4 až 6 a části dalších kapitol. 

Použitá metoda: Desk research  

Sběr dat: sekundární data poskytnutá objednatelem a získaná od dalších subjektů: 

 vybavenost města zdravotně-sociální infrastrukturou a službami v oblasti 

vzdělávání dětí – byly zjišťovány data od zřizovatelů zařízení (MMO, MŠMT), 

příslušných odborů (MMO, KÚ MSK) a z dalších zdrojů (Registr poskytovatelů soc. 

služeb, Katalog poskytovatelů soc. služeb, materiály komunitního plánování 

apod.). 

 prorodinný veřejný prostor ve městě – MMO, v případě nedostupnosti 

či neúplnosti informací, dotazem na jednotlivé MO. 

 dotační tituly zaměřené na rodinu – veškeré podklady jsou k dispozici na MMO. 

Způsob analýzy:  

 Statistická analýza dat s použitím statistického softwaru IBM SPSS a tabulkového 

procesoru MS Excel, mapové výstupy byly zpracovány v systému GIS.  

 Sekundární analýza dokumentů. 
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Při zpracovávání částí, které se věnují „vybavení města zdravotně-sociální infrastrukturou 

a službami v oblasti vzdělávání dětí“ a „prorodinnému veřejnému prostoru ve městě“ jsme 

použili sekundární analýzu dat. Data jsme nekonfrontovali s aktuálním reálným stavem, 

což by vyžadovalo poměrně rozsáhlý průvodní terénní výzkum. Pro získání relevantních 

informací o dostupných službách (dle zadávací dokumentace) jsme oslovili Magistrát města 

Ostravy (Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti; Odbor kultury, sportu 

a volnočasových aktivit) a Krajský úřad Moravskoslezského kraje (Odbor školství, mládeže 

a sportu; Odbor zdravotnictví).  

Získali jsme tato data: 

 Seznam mateřských škol (včetně kapacit, pedagogicko-poradenských služeb) 

 Seznam základních škol (včetně kapacit, pedagogicko-poradenských služeb, 

družin) 

 Seznam středních škol (včetně kapacit) 

 Seznam školských zařízení pro volný čas dětí zřizovaných MMO (Domy dětí 

a mládeže, souhrnné informace o využívání jejich služeb) 

 Seznam školských poradenských zařízení 

 Seznam sportovních klubů – úspěšných žadatelů o dotace MMO 

Další informace jsme získali prostřednictvím vyhledávání dostupných dokumentů, seznamů, 

dat a statistik na internetu. Vyhledávali jsme na webových stránkách Magistrátu města 

Ostravy, jednotlivých městských obvodů, mapových serverech, svazů sportovních klubů, 

jednotlivých konkrétních zařízení apod. Data jsme se snažili ověřit jejich vyhledáním z více 

zdrojů. Získaná data jsme následně třídili do jednotlivých přehledů a zpracovali je do tabulek 

a mapových výstupů. 

Velkým limitem bylo získávání dat, která patrně nejsou na úřadech dostupná v ucelené 

podobě, případně se je úřady zdráhaly dát k dispozici pro výzkumné účely, a to i přestože 

jsme společně se zadavatelem vysvětlovali, že se jedná o podpůrný dokument k tvorbě 

koncepce prorodinné politiky ve městě. 

V části Poskytovatelé sociálních služeb a aktivit pro rodiny s dětmi byl zdrojem informací 

o uvedených sociálních službách poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, především Registr poskytovatelů 

sociálních služeb (základní údaje, popis realizace služby atd.), webové stránky organizací 

poskytujících uvedené služby, případně výroční zprávy o činnosti jednotlivých poskytovatelů. 
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V kapitole Dotační tituly zaměřené na rodinu jsme pak při zpracování analýzy vycházeli 

z veřejně dostupných zdrojů, které sice byly dostupné především na webových stránkách 

SMO, ale roztříštěně. Na webových stránkách města není uvedena definice rodinné politiky, 

respektive město nedeklaruje podporu prorodinné politice zvláštním způsobem. Údaje tak 

nejsou vedeny uceleně o finančních prostředcích věnovaných rodinné politice. Při studiu 

dostupných materiálů jsme museli vyhodnocovat, zda se jedná o finanční prostředky 

věnované na činnost, která odpovídá definicím rodinné politiky. V analýze jsou uvedeny jen 

projekty či finanční prostředky, které odpovídají smyslu rodinné politiky, to znamená, že 

pokud jsou v analýze uvedeny počty projektů a finanční částky, týkají se výhradně pomyslné 

oblasti rodinné politiky. 

KVALITATIVNÍ ČÁST 

Nástrojem sběru dat v kvalitativní části analýzy byly hloubkové polostrukturované rozhovory. 

Výhodou tohoto nástroje je skutečnost, že na jedné straně nabízí participantům rozhovoru 

dostatek prostoru pro sdělení jejich vlastního přístupu k tématu, na straně druhé se rozhovor 

přidržuje předem stanoveného schématu, díky čemuž je pro výzkumníka snazší následná 

komparace rozhovorů a jejich analýza. Co se týče samotné analýzy rozhovorů, zvolili jsme 

poměrně standardní postup, a sice tzv. otevřené kódování, při němž byly v souboru 

analyzovaných rozhovorů identifikovány různé významové jednotky, slova, věty, ale i celé 

odstavce, které představují pro pochopení zkoumaného problému přínos. Tyto jednotky byly 

následně kódovány slovem či slovním spojením vyjadřujícím charakter významu či přínosu 

jednotky. Konkrétně výzkumníci zjišťovali takové informace, na jejichž základě byly 

vypracovány kapitoly 7 až 11. Výstupy této části zahrnují perspektivu aktérů, jichž se politika 

především týká. 

Použitá metoda: Kvalitativní polostrukturované rozhovory  

Sběr dat probíhal mezi:  

 zástupci institucionálních aktérů – 22 respondentů: pracovníky samospráv (včetně 

OSPOD), poskytovatelů sociálních služeb a jiných služeb pro rodiny, školy a 

soukromé firmy. Výběr respondentů probíhal metodou sněhové koule, čímž byly 

zohledněny informace o relevantních aktérech, kteří by v oblasti rodinné politiky 

mohli přispět novými podněty a informacemi. 
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 zástupci rodin žijících na území města – 110 respondentů. Sběr dat probíhal 

v domácnostech respondentů. Rozhovory byly provedeny rovnoměrně mezi 

konkrétními typy rodin a dle jejich socioekonomického postavení. 

Při zohledňování socioekonomického postavení přitom bylo bráno v úvahu 

například vzdělání (nižší třída – neúplné/úplné základní vzdělání, vyučen, střední 

třída – středoškolské vzdělání, vyšší třída – vysokoškolské vzdělání), bytové 

poměry (lokalita, byt/dům), profese, příjem atd. Typy rodin byly zvoleny 

s ohledem na vývoj rodin v čase, tedy od založení rodiny, až po osamostatnění 

dětí v rodině a stárnutí jejich rodičů. V každé kategorii bylo provedeno 

7 rozhovorů, pouze v kategorii Rodina s nezaopatřenými dětmi bylo provedeno 

u hůře situovaných a lépe situovaných rodin více rozhovorů za účelem vyšší míry 

validity získaných dat. Šlo tedy o kvótní výběr rodin, při kterém hrála přesná 

lokalita původu rodin v Ostravě až dodatečnou roli. 

Tabulka 1: Rozložení typů rodin, dle jejich socioekonomického postavení 

Typ rodiny Hůře situovaná rodina Lépe situovaná rodina Dobře situovaná rodina 

Mladá bezdětná rodina 7 rozhovorů 7 rozhovorů 7 rozhovorů 

Rodina 
s nezaopatřenými dětmi 
(předškolní a školní věk) 

9 rozhovorů 10 rozhovorů 7 rozhovorů 

Rodina se zaopatřenými 
dětmi 

7 rozhovorů 7 rozhovorů 7 rozhovorů 

Rodina seniorů 7 rozhovorů 7 rozhovorů 7 rozhovorů 

Rodina se specifickými 
potřebami (vícedětná, 
neúplná, se zdravotním 
postižením, menšinová) 

7 rozhovorů 7 rozhovorů 7 rozhovorů 

 

Způsob analýzy: Po ukončení sběru dat byla provedena jejich kvalitativní analýza a srovnání 

s výstupy zpracovanými v rámci desk research. 
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IV. VYBAVENÍ MĚSTA ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTUROU A SLUŽBAMI 

V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 
 

JESLE, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, DRUŽINY 

Jesle  

Informace o jeslích ve městě Ostrava jsme získávali prostřednictvím internetu. Magistrát 

města Ostravy ani Krajský úřad Moravskoslezského kraje žádná data k daným zařízením 

nesledují.  Celkem jsme nalezli 8 zařízení, které poskytují tuto službu pro děti ve věkovém 

rozmezí od 0 do 4 let. Všechna zařízení jsou soukromá. V městských obvodech (dále MěO)  

Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky a Ostrava  - Třebovice se nachází po dvou zařízeních,  

jedny v MěO Ostrava - Jih, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava - Poruba a Ostrava - 

Polanka nad Odrou. Žádné z jeslí neuvádí specializaci. Údaje o kapacitě jeslí byly 

dohledatelné pouze u Jesliček Monty, kde uvádí 8 dětí. Další data týkající se volné kapacity, 

neuspokojené poptávky, poskytovaných pedagogicko-poradenských službách či kroužkách 

a programech nejsou sledovány. Přehled jeslí uvádí tabulka níže. 

Tabulka 2: Přehled jeslí  

 Název, adresa Pro děti ve věku Kapacita, volná 
kapacita 

1. Soukromé jesle Budulínek, Zelená 73 A, Ostrava 
- Mariánské Hory 

0 - 4 let Neuvedeno 

2. Jesle Bumbrlík, Generála Janka 1236/1, Ostrava - 
Mariánské Hory 

6 měsíců – 3 roky Neuvedeno 

3. Mrňousek – pobočka Hrabůvka, Edisonova  
1501/60, Ostrava – Jih 

1 – 3 roky Neuvedeno 

4. Mrňousek – pobočka Poruba, Na Valech 
5522/36, Ostrava - Třebovice 

1 – 3 roky Neuvedeno 

5. Jesličky Monty, Šaljapinova 5513, Ostrava - 
Třebovice 

1 – 3 roky Kapacita: 8 dětí 

6. Jesle Myška Ostrava, Petra Křičky 3184/17b, 
Moravská Ostrava a Přívoz 

8 měsíců – 3 roky Neuvedeno 

7. Jesle Bumbrlík, Žilinská 9, Ostrava – Poruba 6 měsíců – 3 roky Neuvedeno 

8. Jesličky U Slunečnice, Anny Letenské 797 / 38, 
Ostrava – Polanka nad Odrou 

0 – 4 roky Neuvedeno 

 

Mateřské školy 

Seznam mateřských škol – příspěvkových organizací - včetně kapacit, počtu zapsaných dětí 

ve školním roce 2014/2015 (data za školní rok 2015/2016 do doby zpracování dat nebyla 

k dispozici) o poskytovaných pedagogicko – poradenských službách nám poskytl Odbor 

sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti Magistrátu města Ostravy. Podobný seznam 
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(vyjma poskytovaných pedagogicko – poradenských služeb a rozšířený o některé soukromé 

mateřské školy) nám poskytl Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. Získaná data jsme rozšířili o specializaci mateřských škol 

a poskytované kroužky či kurzy, pokud byly uvedeny na webových stránkách škol. Mateřské 

školy dále pořádají akce pro rodiče a rodiče s dětmi (besídky, tvořivé díly apod.), jsou 

zapojeny do nejrůznějších projektů a programů (s ekologickým zaměřením, terapeutické a 

další programy). Informace o neuspokojené poptávce nejsou statisticky zjišťovány, lze na ni 

tedy pouze usuzovat v případě plné obsazenosti dané mateřské školy. 

Ve městě Ostrava v současnosti nalezneme 86 mateřských škol, které působí celkem na 123 

pracovištích. Celková kapacita mateřských škol ve školním roce 2014/15 činila 10 330 dětí 

(vyjma zařízení 1st International School of Ostrava, Kindergarten, Ostrčilova 11 – údaj o 

kapacitě nebyl dostupný). 

Kapacita mateřských škol zřizovaných městskými obvody města Ostravy ve školním roce 

2014/15 dosahovala 9 524 dětí a jejich obsazenost dosahovala 93,3% (zapsáno bylo 8 889 

dětí). Plně obsazené MŠ zřizované MěO jsme zaznamenali v MěO Ostrava – Radvanice 

a Bartovice, Ostrava – Hrabová, Ostrava – Krásné Pole, Ostrava – Nová Bělá, Ostrava – Plesná 

a Ostrava – Svinov. Mezi obvody s téměř obsazenými MŠ můžeme zařadit MěO Ostrava – 

Hošťálkovice (1 volné místo), Ostrava – Lhotka (1 volné místo), Ostrava – Martinov (2 volná 

místa), Ostrava – Polanka nad Odrou (1 volné místo), Ostrava – Proskovice (1 volné místo), 

Ostrava – Stará Bělá (3 volná místa). Obecně lze říci, že plně či téměř plně obsazené MŠ 

nacházíme v menších (méně lidnatých) MěO, kde působí zpravidla pouze jedna MŠ. Pokud 

se podíváme na největší či nejlidnatější městské obvody, zjistíme, že v MěO Ostrava – 

Moravská Ostrava nalezneme 12 MŠ zřízených MěO (6 bylo plně obsazených). MěO Ostrava 

– Jih je zřizovatelem 20 MŠ (plně obsazena nebyla žádná), MěO Mariánské Hory a Hulváky 5 

MŠ (plně obsazena 1), MěO Ostrava – Poruba 10 MŠ (plně obsazeno 5 MŠ). MěO Slezská 

Ostrava byla ve školním roce 2014/2015 zřizovatelem 3 MŠ, z nichž 1 MŠ byla obsazena plně, 

v 1 MŠ bylo zaznamenáno 1 volné místo a v 1 MŠ nebylo obsazeno 20 míst. V tomto školním 

roce došlo v tomto MěO ke zřízení MŠ Zámostní, ke které byly přiřazeny pobočky stávajících 

MŠ.   

V Ostravě působí 2 firemní MŠ (při Magistrátu města Ostravy a Vítkovické nemocnici – MŠ 

Agel s.r.o.), 14 soukromých MŠ, 1 církevní a 4 MŠ zřízené Krajským úřadem 
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Moravskoslezského kraje (2 logopedické, 1 pro sluchově postižené děti a 1 s třídami 

při zdravotnických zařízeních). 

Bližší informace o jednotlivých mateřských školách, jejich specializacích, kapacitách, 

pedagogicko-poradenských službách a nabízených kroužcích v členění podle městských 

obvodů města Ostravy přináší následující tabulka. 

Tabulka 3: Přehled mateřských škol 

Moravská Ostrava a Přívoz 
 Název, adresa Specializace  

(zdroj: webové stránky 
zařízení) 

Kapacita, 
volná 
kapacita 

Pedagogicko
-poradenské 
služby  

Kroužky  
 (zdroj: webové stránky 
zařízení) 

1. MŠ Ostrava,  
Repinova 19 

1 třída se specializuje 
na děti s vadami řeči 

Kapacita: 132 
Volná kap.: 40 

---  Výtvarná výchova 

 Gymnastika 

 Logopedický  

 Seznamování s angličtinou  

 Taneční a pohybová 
průprava 

2. MŠ Ostrava, 
Špálova 32 

--- Kapacita: 75 
Volná kap.: 2 

--- --- 

3. MŠ Ostrava, 
Lechowiczova 8 

--- Kapacita: 125 
Volná kap.: 0 

--- •Keramika ve vlastní 
keramické dílně 
•Netradiční výtvarné 
techniky 
•Taneční školička 
•Malí sportovci 
•Atletická školička 
•Pěvecký sbor Poupátko 
•Těšíme se do školy 
•Angličtina hrou 
•Klub Broučci 

4. MŠ Ostrava, 
Šafaříkova 9 

--- Kapacita: 75 
Volná kap.: 4 

---  Výuka angličtiny (fa 
Angličtina s úsměvem),  

 Taneční kroužek (fa 
RYTMIK Dětem) 

 Atletická školička (AK SSK 
Vítkovice). 

5. MŠ Ostrava, 
Blahoslavova 6 

--- Kapacita: 81 
Volná kap.: 0 

---  Angličtina pro nejmenší 

 Sportovní hry s tenisovou 
přípravkou 

 Atletická školka 

6. MŠ Ostrava, 
Dvořákova 4 

--- Kapacita: 50 
Volná kap.: 0  

--- Neuvedeno 

7. ZŠ a MŠ 
Ostrčilova, 
Ostrava,  
J. Lady 6 

4 třídy jsou multilingvní Kapacita: 153 
Volná kap.: 20  

---  Kroužek angličtiny (běžné 
třídy) 

 Práce s keramickou hlínou 

 Plavecký výcvik 

 Atletická školička 

 Kroužek tenisu 

8. MŠ Ostrava, 
Křižíkova 18 

--- Kapacita: 135 
Volná kap.: 10  

---  Hravá angličtina 

 Hudebně dramatický 
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kroužek 

 Přírodovědný kroužek 

 Vzdělávací programy 
v knihovně 

 Výtvarný kroužek 

 S metodou „předškolou“ 

9. MŠ Ostrava,  
Na jízdárně 19a 

--- Kapacita: 75 
Volná kap.: 0 

---  Angličtina s úsměvem 

10. MŠ Ostrava, 
Poděbradova 19 

--- Kapacita: 80 
Volná kap.: 0  

---  Dětský pěvecký sbor  

 Angličtina  

 Lyžařská školička  

 Taneční kroužek  

 Keramický kroužek  

 Výtvarný kroužek  

 Zobcová flétna 

11. MŠ Ostrava, 
Hornická 43a 

Logopedické zaměření Kapacita: 120 
Volná kap.: 0  

Působí zde 
speciální 
pedagog/ov
é. 

 Saunování - vlastní školní 
sauna 

 Inhalování dětí  

 Keramika  

 Plavecký výcvik 

 Lyžařský výcvik 

 Škola v přírodě 

12. MŠ Ostrava, 
Varenská 2a 

1 speciální třída pro 
děti s vadami řeči 

Kapacita: 125 
Volná kap.: 25  

---  Hrajeme si s Baníčkem 
(sportovní kroužek) 

 Plavecký výcvik 

13. IN školka, 
Hornopolní 36 

Možnost integrace dětí 
s ADHD, poruchami 
učení či chování 

Kapacita: 26 
Volná kap.: 0  

---  Plavecký kurz 

 Jóga 

 Tenis 

 Bruslení 

 Canisterapie 

 Hippoterapie 

 Pohybový kroužek 
s angličtinou 

 Flétna 

 Výtvarný kroužek 
s keramikou 

 Spolupráce s Mensou 

14. Waldorfská ZŠ a 
MŠ Ostrava,  
Na Mlýnici 611 

--- Kapacita: 40 
Volná kap.: 8 

--- Neuvedeno 

15. Tučňákova 
školka, 
Masarykovo 
náměstí (vchod 
Střelniční 6/2) 

Mezinárodní anglicko-
česká MŠ 

Kapacita: 22 
Volná kap.:  
neuvedeno 

--- Neuvedeno 

16. 1st International 
School of 
Ostrava, 
Kindergarten, 
Ostrčilova 11 

Mezinárodní MŠ 
(angličtina, 
španělština, němčina, 
francouzština) 

Kapacita: 
neuvedeno 
Volná kap.: 
neuvedeno 

--- Neuvedeno 

17. Církevní ZŠ a MŠ 
Přemysla Pittra, 
Jungmanova 3 

--- Kapacita: 40 
Volná kap.: 5 

--- Neuvedeno 

18. Firemní školka 
města Ostravy, 

--- Kapacita: 22 
Volná kap.: 

---  Angličtina hrou 

 Trénink jazykových 
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MMO, Prokešovo 
náměstí 8 

neuvedeno schopností - Hláskař 

 Logochvilky 

 Školka v přírodě 

 Tenisová přípravka 

 Předplavecká průprava 

Ostrava - Radvanice - Bartovice 
19. MŠ Ostrava, Za 

ještěrkou 8 
(Bartovice) 

Integrace dětí se 
zdravotním postižením, 
zdravotním a sociálním 
znevýhodněním 

Kapacita: 76 
Volná kap.: 0 

---  Taneční kroužek 

 Hrátky s angličtinou 

 Plavecký výcvik 

 Lyžařský výcvik 

20. MŠ Ostrava, 
Těšínská 279 
(Radvanice) 

--- Kapacita: 80 
Volná kap.: 0 

--- Neuvedeno 

Ostrava - Hošťálkovice 
21. MŠ Ostrava, 

Výhledy 367 
--- Kapacita: 56 

Volná kap.: 1 
---  Atletika 

 Předškoláček 

 Kroužek keramiky 

 Kroužek angličtiny 

Ostrava - Hrabová 
22. MŠ Ostrava, 

Příborská 28  
Pracoviště MŠ 
Příborská 28 

Kapacita: 112  
Volná kap.: 0 

---  Pískání s flétničkou 

 Angličtina hrou 

 Plavecký výcvik 

 Vesele do školy 

 Lyžařský kurz 

 Logopedická prevence 

Pracoviště MŠ  
V. Huga 20 

 Pískání s flétničkou 

 Veselá školička 
(předškoláci) 

 Angličtina pro děti 

 Plavecký výcvik 

 Lyžařská školička 

Ostrava – Jih 
23. MŠ Harmonie 

Ostrava, 
Zlepšovatelů 
1502 (Hrabůvka) 

Pracoviště MŠ 
Zlepšovatelů 27  

Kapacita: 252 
Volná kap.: 42 

---  Keramický kroužek 

 Kroužek pro předškoláky 

 Anglický jazyk 

Pracoviště MŠ 
Šponarova 16 
 

 Atletický kroužek 

Pracoviště MŠ 
Mitušova 4 – 
1 třída logopedická 

 Neuvedeno 

24. MŠ Ostrava, I. 
Herrmanna 23 
(Hrabůvka) 

2 speciální třídy pro 
děti s vadami zraku 

Kapacita: 80 
Volná kap.: 5  

---  Hraní s flétničkou 

 Angličtina pro nejmenší 

 Keramika 

 Výtvarné činnosti 

 Plavání 

25. MŠ Ostrava, A. 
Kučery 31 
(Hrabůvka) 

--- Kapacita: 168 
Volná kap.: 26 

---  Plavání 

 Flétnička 

 Eko 

 Jóga 
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26. MŠ Ostrava, 
Adamusova 1401 
(Hrabůvka) 

Pracoviště MŠ 
Adamusova 

Kapacita: 296 
Volná kap.: 36  

---  Pěvecký sbor Mrňousci 

 Angličtina 

 Keramika 

 Sportovní kroužek 

Pracoviště MŠ  
Klegova 4  
- 2 speciální třídy pro 
děti se speciálními vzd. 
potřebami 

 Pěvecký sbor Mrňousci 

 Angličtina 

 Keramika 

 Sportovní kroužek 

27. MŠ Ostrava, 
Mitušova 6 
(Hrabůvka) 

1 třída  
logopedická 

Kapacita: 160 
Volná kap.: 15  

---  Folklórní tance 

 Judo 

 Taneční kroužek Carmen 

 Výtvarný kroužek 

28. MŠ Ostrava, 
Mitušova 90 
(Hrabůvka) 

--- Kapacita: 140 
Volná kap.: 3  

---  Veselé pískání 

 Keramika 

 Předškoláček 

 Preventivní logopedická 
péče 

 Country tance 

 Taneční škola Carmen 

 Judo Baník Ostrava 

 Usměvavá angličtina 

29. MŠ MUDr. Emílie 
Lukášové 
Ostrava,  
Mjr. Nováka 1401 
(Hrabůvka) 

3 třídy logopedické Kapacita: 124 
Volná kap.: 10  

---  Mažoretky, 

 Kroužek taneční a 
pohybové výchovy 

 Kroužek sportovní 
gymnastiky 

 Plavání dětí 

 Pracoviště MŠ 
Prigo s.r.o., 
 

Pracoviště MŠ Prigo, 
Mjr. Nováka 34 
(Hrabůvka) 
Jedná se o pracoviště 
MŠ Prigo, informace 
uvedeny pod MŠ Prigo 
Mariánské Hory 

   

30. Mateřská škola 
Liduška s.r.o., 
Mitušova 1330/4 
(Hrabůvka) 

--- Kapacita: 26 
Volná kap.: 
neuvedeno 

---  Plavecký výcvik 
 

 

31. Mrňouskova MŠ, 
Edisonova 27 

--- Kapacita: 24 
Volná kap.: 2 

---  Flétnička 

 Hravá angličtina 

 Zvoneček – taneční 
kroužek se zpívánkami 

 Keramika 

 Vaření 

 Hopsalínek – pohyb. 
kroužek 

 Plavání 

 Lyžařský výcvik 

 Jezdecký výcvik 

 Vlastní wellness centrum 

 Kroužek - Tvořivé dílny 
s rodiči (keramika) 

 Kroužek - Tvořivé dílny 
s rodiči (z tradičních i 
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netradičních materiálů) 

32. MŠ Ostrava, 
Rezkova 14 
(Zábřeh) 

--- Kapacita: 140 
Volná kap.: 2 

---  Infrasauna 

 Solná jeskyně 

 Kroužky neuvedeny 

33. MŠ Ostrava, P. 
Lumumby 14 
(Zábřeh) 

--- Kapacita: 127 
Volná kap.: 27  

---  Výtvarné zájmové 
vzdělávání 

 Pohybové zájmové 
vzdělávání 

 Keramika 

 Logopedické vzdělávání 

 Kroužek angličtiny 

34. MŠ Ostrava, P. 
Lumumby 25 
(Zábřeh) 

1 třída logopedická Kapacita: 144 
Volná kap.: 8  

---  Hernička pro děti, které 
nejsou zapsány do MŠ 

35. MŠ Ostrava, 
Mozartova 9 
(Zábřeh) 

--- Kapacita: 60 
Volná kap.: 10 

--- Neuvedeno 

36. MŠ Ostrava, Za 
školou 2851 
(Zábřeh) 

Pracoviště MŠ  
Za Školou 

Kapacita: 355 
Volná kap.: 37  

--- Neuvedeno 

Pracoviště MŠ  
Tylova  
– 2 třídy pro děti s 
vadami řeči (logoped.) 

Neuvedeno 

Pracoviště MŠ  
U zámku 

Neuvedeno 

Pracoviště MŠ 
Tarnavova 

Neuvedeno 

37. MŠ Ostrava, 
Výškovická 2609 
(Zábřeh) 

--- Kapacita: 168 
Volná kap.: 1  

---  Kroužek angličtiny 

 Logopedický kroužek 

 Keramický kroužek 

 Kroužek hry na flétnu 

 Taneční kroužek 

38. MŠ Ostrava, 
Volgogradská 
2613 (Zábřeh) 

Pracoviště MŠ 
Volgogradská 

Kapacita: 319 
Volná kap.: 42 

2 speciální 
pedagogové 

 Taneční kroužek 

 Angličtina 

 Keramika 

Pracoviště MŠ 
Gurťjevova 9 

 Kroužek mažoretek 

 Hra na zobcovou flétnu 

 Šikovné ruce – výtvarný  

 Angličtina pro nejmenší 

 Školička pro předškoláčky 

 Plavecký kurz 

Pracoviště MŠ 
Chrjukinova 11 – 1 
spec. třída pro děti se 
spec. vzd. potřebami – 
vady řeči, OVŘ, ADHD, 
lehčí formy MR (LMR, 
SMR), autismus aj. 

 Keramika 

 Šikovné ruce – výtvarný  

 Angličtina pro nejmenší 

39. MŠ Zdraví s.r.o., 
Na Nivách 311 
(Zábřeh) 

Zdravý životní styl, 
výuka anglického 
jazyka 

Kapacita: 30 
Volná kap.: 12  

- 2x měsíčně 
dětský 
psycholog 
(diagnost. 
činnost) 
- vlastní 
logoped. a 

 Hravá angličtina 

 Pohybový kroužek 

 Golfový kroužek 

 Jóga pro rodiče 
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psycholog. 
poradna 

40. Soukromá 
základní škola a 
mateřská škola, 
s.r.o., 
Volgogradská 2 
(Zábřeh) 

Pro děti se speciálními 
vzdělávacími 
potřebami 
(kombinované vady, 
autismus, mentální 
retardace) 

Kapacita: 42 
Volná kap.: 31  

- V MŠ 
k dispozici 
SPC, 
logoped, 
terapeut, 
psycholog. 
poradenství 

Neuvedeno 

41. MŠ Ostrava, A. 
Gavlase 82/12A 
(Dubina) 

Pracoviště MŠ A. 
Gavlase - 1 třída 
logopedická 

Kapacita: 270 
Volná kap.: 16  

---  Hudebně-pohybový 
kroužek 

 Inhalace – jóga 

 Hra na sopránovou 
zobcovou flétnu 
s angličtinou 

 Netradiční výtvarné a 
pracovní techniky 

 Plavání 

 VITA - environmentální 

 Keramika 

Pracoviště MŠ J. 
Maluchy 13 - 
1 třída logopedická 

 Výtvarný kroužek 

 Aerobik pro děti 

 Hudebně – pohybový 
kroužek 

 Inhalace 

 Plavání 

 VITA 

 Výukové programy v ZOO 

 Anglický jazyk 

 Keramika 

42. MŠ Ostrava, F. 
Formana 13 
(Dubina) 

2 logopedické třídy, 2 
třídy pro děti s vadami 
řeči a pro děti s vadami 
kombinovanými 

Kapacita: 220 
Volná kap.: 28  

---  Kouzelné malovánky 

 Radostné cvičení 

 S flétničkou za písničkou 

 Angličtina 

 Hrátky s hlínou 

 Předškoláček 

43. MŠ Ostrava, Jana 
Maluchy 105 
(Dubina) 

Pracoviště MŠ  
Jana Maluchy 105) 

Kapacita: 104 
Volná kap.: 15 

---  Angličtina hrou 

 Šikovné ručičky 

 Hrátky s přírodou 

 Všeználek – třída Lodička 

Pracoviště MŠ 
V. Košaře 6 

Neuvedeno zvlášť 

44. MŠ Hello, 
Františka 
Formana 45 

Bilingvní MŠ 
(angličtina) 

Kapacita: 40 
Volná kap.: 14 

---  English club 

 Další kroužky neuvedeny 

45. MŠ Ostrava, 
Předškolní 1 
(Výškovice) 

1 třída integrovaná, 1 
třída je logopedická 

Kapacita: 156 
Volná kap.: 16  

  Angličtina 

 Atletika 

 Veselé pískání  - flétnička 

 Keramika 

 Lyžařský kroužek 

 Plavání 

 Taneční kroužek 

46. MŠ Ostrava, 
Staňkova 33 
(Výškovice) 

Pracoviště MŠ 
Staňkova 33 
- 2 speciální třídy pro 

Kapacita: 290 
Volná kap.: 26  
  

---  Klub maminek a batolat 

 Taneční kroužek 

 Roztleskávačky 



22 | PODKLADOVÁ ANALÝZA KE KONCEPCI RODINNÉ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 

děti s vadami řeči  Keramika 

 Výtvarný kroužek 

 Flétnička 

 Plavecký výcvik 

 Lyžařský výcvik 

 Ekologické programy - 
VITA 

Pracoviště MŠ Srbská 4 
– 1 logopedická třída 

 Angličtina v pohybu 

 Tanečky 

 Judo 

 In-line bruslení 

 Keramika 

 Kroužek pro kluky 

 Klub maminek 

 Plavání 

 Lyžařský kurz 

47. MŠ Ostrava, B. 
Dvorského 1009 
(Bělský les) 

--- Kapacita: 168 
Volná kap.: 2  

---  Taneční kroužek 

 Barevná angličtina 

 Judo 

 Basketball 

 Logopedie 

 Lyžařský kurz 

 Pracoviště MŠ 
EDIN (Education 
Institute) 

Pracoviště MŠ 
29. Dubna 33 
(Výškovice) 
 - více uvedeno u Stará 
Bělá 

   

Ostrava – Krásné pole 
48. MŠ Ostrava, 

Sklopčická 796 
--- Kapacita: 84 

Volná kap.: 0 
--- Neuvedeno 

Ostrava – Lhotka 
49. MŠ Ostrava, 

Kalinová 295 
--- Kapacita: 56 

Volná kap.: 1 
---  Lyžařský výcvik 

 Plavecký kurz 

 Další kroužky neuvedeny 

Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
50. MŠ Ostrava,  

Gen. Janka 1 
(Mar. Hory) 

--- Kapacita: 84 
Volná kap.: 6  

--- Neuvedeno 

51. MŠ Ostrava,  
U dvoru 22a 
(Mar. Hory) 

Integrovány děti se 
specifickými 
vzdělávacími 
potřebami 

Kapacita: 48 
Volná kap.: 4  

  Angličtina s úsměvem 

 Děti na startu 

 Keramika 

 Plavání 

 Lyžování 

52. MŠ Ostrava,  
U dvoru 22 (Mar. 
Hory) 

Křesťanská MŠ Kapacita: 100 
Volná kap.: 0 

--- Neuvedeno 

53. MŠ Ostrava, 
Zelená 73A (Mar. 
Hory) 

--- Kapacita: 130 
Volná kap.: 26 

---  Fotbalový oddíl 
“Fotbálek“ 

 Taneční kroužek 
„Carmen“  

 Taneční „indický tradiční“ 

 Děti na startu (sportovní) 
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 Baby club 

 Flétna 

 Fotbalová školička pro 
předškoláky 

 FC Baník 

54. MŠ Ostrava, 
Matrosovova 14A 
(Hulváky) 

--- Kapacita: 75 
Volná kap.: 5  

---  Flétnička 

 Angličtina 

 Cvičení s trenérem 

 Poznávací výlety pro děti 
a rodiče 

55. MŠ MONTE, 
Matrosovova 14 
(Hulváky) 

Pedagogika dle Marie 
Montessori 

Kapacita: 42 
Volná kap.: 17  

---  Logopedická cvičení 

 Mini judo 

 Angličtina pro nejmenší 

 Tanečky a dětský aerobik 

 Flétnička 

 Keramika 

 Inline bruslení 

 Barevná jóga 

56. MŠ Prigo, s.r.o, 
Mojmírovců 1002  

Pracoviště MŠ 
Mojmírovců 1002 
- Multilingvní MŠ 
(španěl., angl..), rozvoj 
talentu v přírodov. a 
technických discipl. 

Kapacita: 96 
Volná kap.: 67 

---  Vlastní sauna 

 Vlastní vyhřívaný bazén 

 Vlastní tělocvična 

Pracoviště MŠ Mjr. 
Nováka 34 (Ostrava 
Hrabůvka) 

Ostrava – Martinov 
57. MŠ Ostrava, 

Martinovská 
3154 

--- Kapacita: 30 
Volná kap.: 2  

--- Neuvedeno 

Ostrava – Michálkovice 
58. MŠ Ostrava, 

Sládečkova 80 
--- Kapacita: 100 

Volná kap.: 28 
---  Hudební a taneční 

kroužek 

 Angličtina pro děti 

 Logopedické cvičení 

 Kroužky pro veřejnost 
(cvičení na míčích, břišní 
tance, zdravotní cvičení) 

Ostrava – Nová Bělá 
59. MŠ Ostrava,  

Na Pláni 2 
--- Kapacita: 40  

Volná kap.: 0 
---  Plavecký výcvik 

 Lyžařský výcvik 

 Metoda dobrého startu 

 Taneční kroužek 

 Ekologické programy 
(Vita) 

Ostrava – Petřkovice 
60. MŠ Ostrava,  

U kaple 670 
--- Kapacita: 90 

Volná kap.: 8 
---  Angličtina 

 Flétnička 

 Barvička 

 Tanečky 
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 Sluníčko (děti 
s maminkami) 

Ostrava – Plesná 
61. MŠ Ostrava, 

Dobroslavická 42 
Integrovány děti 
s postižením. 

Kapacita: 43 
Volná kap.: 0 

--- Neuvedeno 

Ostrava – Polanka nad Odrou 
62. MŠ Ostrava, 

Malostranská 124 
--- Kapacita: 150 

Volná kap.: 1  
--- Neuvedeno 

Ostrava – Poruba 
63. MŠ Ostrava, 

Dětská 5 
--- Kapacita: 208 

Volná kap.: 8 
---  Flétnička 

 Všeználek 

 Jóga pro nejmenší 

 Malý konstruktér 

 Předškolák 

 Angličtina s úsměvem 

64. MŠ Ostrava, 
Dvorní 19 

Pracoviště MŠ Dvorní 
19 – 
2 logopedické třídy 

Kapacita: 190 
Volná kap.: 17  
  

---  Klub předškoláků“  

 „Hbité jazýčky“  

 „Klub kamarád“  

 „Flétnička I. a II.“  

 „Angličtina s úsměvem“  

 Plavecký výcvik  

 Lyžařský výcvik  

 Enviromentální výchova 

Pracoviště MŠ 
V zahradách 2148,  
2 oční třídy - 
integrovány děti se 
zrakovým postižením 

 Pěvecký sbor „Zpěváčci ze 
zahrad“ 

 Zdravé pískání „Flétnička“ 

 Taneční kroužek „Vrabčáci 
I“ a „Vrabčáci II“ 

 „Angličtina s úsměvem“  

 Enviromentální výchova  

 Kulturní a sportovní akce  

 Plavecká školička  

 Lyžařská školička 

65. MŠ Ostrava, 
Skautská 60 

--- Kapacita: 206 
Volná kap.: 0  

---  Sportovní kroužek 

 Hopsalínci 

 Angličtina 

 Keramika 

66. MŠ Ostrava, 
Nezvalovo nám. 1 

--- Kapacita: 216 
Volná kap.: 4 

---  Angličtina 

 Veselé pískání 

 Pracovní a výtvarný 
kroužek 

 Předškoláci 

 Ekologická výchova 

67. MŠ Ostrava,  
Oty Synka 10 

Pracoviště MŠ Oty 
Synka 10 

Kapacita: 272 
Volná kap.: 3 

---  Sportovní gymnastika 

 Kroužek jazykové výchovy 
a komunikace 

 Taneční a pohybový 
kroužek 

 Angličtina s úsměvem 

Pracoviště MŠ L. 
Podeště 1873 

 Sportovní gymnastika 

 Kroužek jazykové výchovy 



PODKLADOVÁ ANALÝZA KE KONCEPCI RODINNÉ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY | 25 

 

a komunikace 

 Taneční a pohybový kurz 

 Angličtina s úsměvem 

 Keramika 

 Hra na flétnu 

 Lidové tance 

 Barevné tvoření 

Pracoviště MŠ O. 
Jeremiáše 34 

 Kroužek keramiky a 
pracovní výchovy 

 „Zpívající flétnička“ 

 Taneční a pohybový 
kroužek 

 Seznamování s angličtinou 

 Zumba 

68. MŠ Ostrava, 
Sokolovská 8 

Pracoviště MŠ 
Sokolovská 8 

Kapacita: 235 
Volná kap.: 0 

---  Logopedický kroužek 

 Angličtina s úsměvem 

 Malí zpěváčci 

 Jóga pro děti 

 Taneční a pohybový 
kroužek 

 Výtvarná dílnička 

Pracoviště MŠ 
Žilinská 1321 

 Taneční škola Carmen 

 Angličtina s úsměvem 

 Jazykové kroužky (logop.) 

 Atletický kroužek 

69. MŠ Ostrava,  
Čs. exilu 18 

Speciální třídy pro děti 
s poruchou 
autistického spektra 
(počet tříd neuveden) 

Kapacita: 120 
Volná kap.: 0 

8 speciálních 
pedagogů 
(web) 

 Kudy z nudy 

 Arte – výtvarné techniky 

 Bertík (rozumové 
schopnosti) 

 Zumba tanec 

 Keramika 

 Judo 

 Píšťalka 

 Angličtina pro děti 

 Klub nadaných dětí 

 Mažoretky 

 Plavání 

 Lyžování 

 Terapeutický klub 
Klokánek 

70. MŠ Ostrava,  
Jana Šoupala 2 

Pracoviště MŠ J. 
Šoupala 

Kapacita: 260 
Volná kap.: 0 
 

---  Pohybový a taneční 
kroužek 

 Angličtina s úsměvem 

 Logopedická prevence 

 Plavecký výcvik 

 Usměvavé lyžování 

Pracoviště MŠ J. Skupy 
1642 

 Pohybový a taneční 
kroužek 

 Angličtina s úsměvem 

 Logopedická prevence 

 Plavecký výcvik 

 Usměvavé lyžování 

71. MŠ Ostrava,  
V. Makovského 8 

Pracoviště MŠ J. 
Makovského 

Kapacita: 196 
Volná kap.: 1 

--- 
 

 Taneční a pohybová 
průprava 
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  Angličtina 

 Zdravé cvičení 

Pracoviště MŠ 
Slavíkova 6067 

 Taneční a pohybová 
průprava 

 Angličtina 

 Zdravé cvičení 

72. MŠ Ostrava, 
Ukrajinská 1530 - 
1531 

--- Kapacita: 155 
Volná kap.: 0 

---  Atletický kroužek 

 Angličtina s úsměvem (pro 
rodiče s dětmi) 

 Šk. vzděl. program na 
počítači „Kid smart“ 

 Lyžařský kurz 

 Výcvik na dopravním hřišti 

73. MŠ logopedická, 
Na Robinsonce 
1646 

Logopedická MŠ Kapacita: 60 
Volná kap.: 0 

---  Kouzelná pastelka 

 Barevné cvičení 

 Muzikohrátky 

 Tanečky 

 Usměvavé lyžování 

74. MŠ logopedická, 
U školky 1621 

Logopedická MŠ Kapacita: 56 
Volná kap.: 0 

---  Flétna 

 Jóga 

 Taneční 

 Sportovní 

75. Základní škola a 
Mateřská škola 
Monty School, 
Španielova  6227 

--- Kapacita: 20 
Volná kap.: 0 

--- Neuvedeno 

76. Soukromá MŠ 
Sluníčko, 
Bohuslava 
Martinů 812/11 

--- Kapacita: 24 
Volná kap.: 
neuvedeno 

---  Arteterapie 

 Muzikoterapie 

 Keramika 

77. ZŠ a MŠ 
Ukrajinská 1535 

7 tříd mateřské školy 
při zdravotnických 
zařízeních 

Kapacita: 82 
Volná kap.: 36 

  Neuvedeno 

78. ZŠ a MŠ pro 
sluchově 
postižené, 
Spartakovců 1153 

MŠ pro sluchově 
postižené 

Kapacita: 27 
Volná kap.: 0 

  Kurzy plavání 

 Pravidelná návštěva Eko 
programů 

79. Univerzitní 
mateřská škola 
VŠB-TUO, 17. 
listopadu 2172 

Firemní MŠ Kapacita: 60 
Volná kap.: 11 

  Pohybový kroužek 1,2 

 Dětská sportovně –
pohybová průprava 

 Prima pokusy 

 Dechová gymnastika 

 Hudebně-dramatický 
kroužek 

 Vaříme, pečeme, 
kuchtíme 

 Tvoříme, kreslíme, 
malujeme 1,2 

 Angličtina pro nejmenší 
1,2 

Ostrava – Proskovice 
79. MŠ Ostrava, 

Buková 245 
--- Kapacita: 65 

Volná kap.: 1 
---  Řečový kroužek 

 Kouzlení s hlínou 

 Veselé pískání 
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 Tančíme s pohádkou 

Slezská Ostrava 
80. MŠ Ostrava, 

Požární 8/61  
Pracoviště MŠ Požární 
8 (Heřmanice) 

Kapacita: 151 
Volná kap.: 0 

---  Výtvarný kroužek 

 Hudební kroužek 

 Hasičský kroužek 

 Hbité jazýčky – rozvíjení 
řečových schopností 

 Chytré hlavičky - 
předškoláci 

Pracoviště MŠ Na 
Liščině 12A (Hrušov) 

Neuvedeno 

Pracoviště MŠ 
Chrustova 11 (Slezská 
Ostrava) 

Neuvedeno 

Pracoviště MŠ 
Chrustova 24  

Neuvedeno 

81. MŠ Ostrava, 
Bohumínská 68 

Pracoviště MŠ 
Bohumínská 68 

Kapacita: 284 
Volná kap.: 20 
 
 

---  Veselá školička 

 Zdravé pískání 

 Z pohádky do pohádky 

 Hrajeme si s přírodou 

 Soptíci 

 Brousíme si jazýčky 

 Výtvarný kroužek  

 Turistický ŠLAPÁČEK 

 Baníček 

 Plavání 

 Lyžování 

Pracoviště MŠ 
Nástupní (Kunčičky) 

 Taneční kroužek 

 Keramický kroužek 

 Plavání  

 Lyžování 

Pracoviště MŠ 
Frýdecká 28 (Kunčice) 

 Turistický ŠLAPÁČEK 

 Kroužek předškoláků 

 Plavání  

 Lyžování 

82. MŠ Zámostní 31 
(Slezská Ostrava) 
Pozn. zahájení 
činnosti 7/2015 

Pracoviště MŠ 
Zámostní 31 
– 1 třída logopedická 

Kapacita: 
nerelevantní 
Volná kap.: 
nerelevantní 
 
 

---  Hrátky s muzikou  

 Barevná jóga           

 Taneční kroužek      

 Keramický kroužek 

Pracoviště MŠ 
Antošovická 55/107, 
Ostrava – Koblov 

 Keramika  

 Taneční kroužek 

Pracoviště MŠ 
Keramická 8/230, 
Ostrava – Muglinov 

Neuvedeno 

81. MŠ Ostrava, 
Komerční 
704/22a 
(Muglinov) 

Pracoviště MŠ, 
Komerční 22a 

Kapacita: 179 
Volná kap.: 1 
 
 

---  Kroužek keramika 

 Kroužek angličtiny 

 Kroužek pohybový 

 Kroužek malého fotbalu 

 Kroužek Elkoninova 
metoda 

 Kroužek malého 
předškoláka 

 Plavání 
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 Lyžařský výcvik 

Pracoviště MŠ 
Jaklovecká 14 (Slezská 
Ostrava) 

 Hravá flétnička 

 Metoda dobrého startu 

 Angličtina 

Pracoviště MŠ  
Slívova 11 (Slezská 
Ostrava) 

 Kroužky neuvedeny 

 Plavání 

 Lyžování 

Ostrava – Stará Bělá 
82. MŠ Ostrava, 

Blanická 180 
Pracoviště MŠ  
Blanická 180 

Kapacita: 112 
Volná kap.: 3 
 

--- Neuvedeno 

Pracoviště MŠ 
Mitrovická 811/70 

Neuvedeno 

83. MŠ EDIN 
(Education 
Institute), 
Ruskova 1150 
(sídlo 
společnosti) 

Pracoviště MŠ 
29. Dubna 33 
(Výškovice) 
 – bilingvní MŠ (angl..) 
 

Kapacita: 63 
Volná kap.: 17 

---  Music 

 Přípravka do ZŠ 

 Rozhýbejme tělíčka 

 Clever Hands 

 Pohybový kroužek 

 Flétna 

Pracoviště Erbenova 27 
(Vítkovice)  
- bilingvní MŠ (angl..) 

Neuvedeno 

Ostrava – Svinov 
84. MŠ Ostrava, 

Evžena Rošického 
1082 

Pracoviště MŠ, Evžena 
Rosického 1082 

Kapacita: 157 
Volná kap.: 0 
 

  Atletická školka 

 Taneční kroužek 

 Angličtina pro předškolní 
děti 

 Projekt „Předškoláček“ 

 Plavání 

 Lyžování 

Pracoviště MŠ 
Polanecká 92 

 Sbor  

 Výtvarný kroužek Šikulové 

 Foukáme na flétnu 

 Plavecký výcvik 

Pracoviště MŠ 
Bílovecká 303 

 Angličtina pro předškolní 
děti 

 Sportovní kroužek 

 Lyžařský výcvik 

 Plavecký výcvik 

Ostrava – Vítkovice 
85. MŠ Ostrava, 

Prokopa Velikého 
37 

Pracoviště MŠ  
Prokopa Velikého  
- 1 třída logopedická 

Kapacita: 197 
Volná kap.: 28 

  Plavecký kurz 

 Kroužek pro předškoláky – 
Metoda dobrého startu 

 Angličtina pro děti  

Pracoviště MŠ 
Erbenova 23  
- 1 třída logopedická 

 Angličtina pro nejmenší 

 Pískáme pro radost a 
zdraví 

 Kroužek pro předškoláky – 
Metoda dobrého startu 

 Taneční kroužek 

 Sedmihlásek – sbor ve 
školce 
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Pracoviště MŠ  
Obránců Míru 71  
- 1 třída logopedická 

 Angličtina pro nejmenší 

 Sedmihlásek – sbor ve 
školce 

Pracoviště MŠ 
Kořenského 9 

 Angličtina pro nejmenší 

 Sboreček Sedmihlásek 

 Zacvič si s námi 

86. MŠ Agel s.r.o., 
Zalužanského 
1192  

(MŠ je určena 
především pro děti  
zaměstnanců 
nemocnice) 

Kapacita: 24 
Volná kap.: 5 

--  Dětský klub pro rodiče 

 Lyžařská školička 

 Canisterapie 

 Muzikoterapie 

 Plavání 

 Keramika 

 Angličtina s úsměvem 

 Taneční průprava 

 Pracoviště MŠ 
Edin 
 

Pracoviště MŠ 
Erbenova 27 
(Vítkovice)  
– bilingvní MŠ (angl..) 
 (více uvedeno u 
Ostrava – Stará Bělá) 

   

 

Základní školy a družiny 

Seznam základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi městských obvodů, včetně 

kapacit a počtu zapsaných dětí ve školním roce 2014/2015 (data za školní rok 2015/2016 

do doby zpracování dat nebyla k dispozici) a poskytovaných pedagogicko – poradenských 

službách (resp. počtu speciálních pedagogů a psychologů) nám poskytl Odbor sociálních věcí, 

zdravotnictví a vzdělanosti Magistrátu města Ostravy. Odbor školství, mládeže a sportu 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nám poskytl seznam všech základních škol 

a družin při ZŠ působících ve městě Ostrava s kapacitami a počtem zapsaných žáků. Tato 

získaná data jsme vzájemně propojili a doplnili o specializaci škol a poskytované kroužky, 

pokud byly uvedeny na webových stránkách škol. Dále jsme hledali informace 

o poskytovaných pedagogicko – poradenských službách ve školách zřizovaných krajem 

a následně také ve školách zřizovaných městskými obvody (informace o působících 

speciálních pedagozích a psycholozích poskytnutá MMO se rozcházela s informacemi 

na webových stránkách škol, resp. nebyla kompletní). Do tabulky jsme nevkládali informaci 

o výchovném poradenství a minimálním preventivním programu, jejichž zajištění je pro školy 

povinné. Informace o neuspokojené poptávce nejsou statisticky zjišťovány a lze je pouze 

předpokládat u plně obsazených škol. Základní školy s naplněnou kapacitou jsou v Ostravě 

dvě: ZŠ Ostrava, Staroveská 62 v Ostravě – Proskovicích a Soukromá základní škola speciální 

pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o., Železárenská 5. 
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Ve městě Ostrava působí celkem 77 základních škol na 88 pracovištích. Z tohoto počtu je 8 ZŠ 

soukromých, 2 církevní, 8 škol zřízených Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, 

2 zřízené MŠMT (při Dětském domově a Diagnostickém ústavu) a městské obvody města 

Ostravy jsou zřizovateli 57 základních škol. Celková kapacita základních škol činí 35 896 žáků 

a je naplněna z 66% - 23 564 žáků. (nejsou započítány školy zřízené MŠMT, neboť neznáme 

jejich obsazenost a ZŠ Prigo, která ve školním roce 2014/15 nebyla otevřena). Ve 13 

případech disponuje škola službami školního psychologa a ve 20 ZŠ pracují speciální 

pedagogové. 

Základní školy v Ostravě nabízejí celé spektrum zaměření, resp. specializací (některé 

poskytují vzdělání s rozšířenou výuku jednoho předmětu, jiné kombinují specializací více).  

Mezi základními školami jsme identifikovali 8 škol s rozšířenou výukou cizích jazyků a 4 školy 

bilingvní. Osm základních škol má rozšířenou výuku tělesné výchovy, případně třídy s různým 

sportovním zaměřením (fotbal, hokej, plavání). Mezi základními školami jsou zastoupeny 

také školy s rozšířenou výukou práce s PC (2), výtvarné výchovy (2), hudební výchovy 

či hudby (2), matematiky (2), přírodních věd (2) a 1 škola je školou waldorfskou. Jedna 

základní škola je logopedická (3 pracoviště) a jedna škola nabízí třídy s logopedickým 

zaměřením. Dále v Ostravě působí 13 škol speciálních nebo praktických. 

Tabulka 4: Přehled základních škol 

Moravská Ostrava a Přívoz 

 Název, adresa Specializace 
(zdroj: web. 
stránky 
zařízení) 

Kapacita, volná 
kapacita 

Poskytova-
né 
pedagogicko
-poradenské 
služby  

(zdroj: web) 

Kroužky a 
programy 

 (zdroj: webové 
stránky zařízení) 

Družina 

1. Církevní 
základní škola a 
mateřská škola 
Přemysla Pittra, 
Jungmanova 3 

- ZŠ 

- ZŠ speciální 
(integrace 
žáků se 
zdravotním 
postižením) 

Kapacita: 330 

Volná kap.: 28 

 Speciální 
pedagogo
vé (počet 
neuveden)  

 Taneční 

 Sportovní 

 Počítačový 

 Výtvarný 

 Hudební 

 Dramatický 
 

Kap.: 60 

Obsaz.: 60 

 

Časové 
rozpětí 
neuvedeno 
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2. ZŠ Ostrava, 
Gebauerova 8 

Pracoviště ZŠ 
Gebauerova 

Kapacita: 450 

Volná kap.: 69 

 

--- 
 Školní klub 

(kapacita 60 
žáků) 

 Další kroužky 
neuvedeny 

Kap.: 100 

Obsaz.: 72 

 

Odpolední 
(web) 

Pracoviště ZŠ 
Ibsenova 36 

 
 Taneční soubor  

 Další kroužky 
neuvedeny 

3. ZŠ Ostrava, 
Matiční 5 

 

Rozšířená 
výuka jazyků a 
práce s 
počítačem 

Kapacita: 860 

Volná kap.: 114 

 Speciální 
pedagog 
 

 Výtvarně 
keramický 

 Kroužek 
netradičních 
výtvarných 
technik 

 Další kroužky 
při ŠD 

Kap.: 310 

Obsaz.: 
310 

 

Ranní, 
odpolední 
(web) 

Pracoviště ZŠ 
30. Dubna 20 

4. ZŠ Ostrava, 
Nádražní 117 

Rozšířená 
výuka tělesné 
výchovy 

Kapacita: 700 

Volná kap.: 364 

--- 
 Stolní tenis 

 Kreativní tvorba 

 Hudebně-
výtvarný 

 Keramický  

 Stolní a 
deskové hry 

 Čtenářský 
kroužek 

 Míčové hry 

 Literární klub 

 ZOO kroužek 

 Volejbalový 

 Futsal 

 Turistický 

 Divadelní 

 Filmový 

 Lezení 

Kap.: 180 

Obsaz.: 60 

 

Ranní, 
odpolední 
(web) 

5. Waldorfská ZŠ 
Ostrava,  

Na Mlýnici 611 

Waldorfská 
škola 

Kapacita: 270 

Volná kap.: 180 

--- 
 Zábavná 

angličtina 

 Zdravotní 
kroužek 

 Německý jazyk 
pro začátečníky 

 Finanční 
gramotnost 

 Pěvecký 
kroužek 1. 
stupně 

 Počítačový 
kroužek 

 Sportovní 
kroužek 

 Malí vědátoři 

 Pohybem 

Kap.: 90 

Obsaz.: 55 

 

Ranní, 
odpolední 
(web) 



32 | PODKLADOVÁ ANALÝZA KE KONCEPCI RODINNÉ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 

k radosti 

 Jóga pro děti 

 Zumba pro děti 

6. ZŠ Ostrava, 
Ostrčilova 10 

ZŠ s bilingvní 
sekcí 

Kapacita: 780 

Volná kap.: 34 

---  Neuvedeny 
Kap.: 260 

Obsaz.: 
254 

 

Ranní, 
odpolední  

7. ZŠ Ostrava, 
Gen. Píky 13A 

--- Kapacita: 910 

Volná kap.: 314 

--- 
 Zdravotně - 

dopravní  

 Volejbal dívky 

 Ekotým  

 Plavání  

 Stolní tenis 

 Pohybové hry  

 Pohybové hry 
pro nejmenší  

 Kdo si hraje 
nezlobí  

 Keramika  

 Basketbal-
přípravka  

 Logopedie   

 Výtvarný 
kroužek 

 Míčové hry  

 Malá 
gymnastika 

 Dopravní 
výchova  

 Pěvecký sbor  

 Kopaná- dívky  

 Kopaná- chlapci  

 Dámský klub  

 Šikovné ruce 
Čtení hrou   

 Taneční 
kroužek 
Pohybové hry 
Joginci  

 Aj konverzace 

Kap.: 180 

Obsaz.: 
148 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

8. ZŠ Ostrava, 
Zelená 42 

--- Kapacita: 810 

Volná kap.: 280 

--- 
 Věda není nuda 

 Kreativní dílny 

 Módní návrhář 

 Mozkovna 

 Móda pro děti 

 Přírodovědný 
kroužek 

Kap.: 210 

Obsaz.: 
176 

 

Ranní, 
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odpolední  

(web) 

9. ZŠ Ostrava, 
Gajdošova 9 

--- Kapacita: 420 

Volná kap.: 239 

--- 
 Výtvarný 

kroužek 

 Chytrolín 

 Vaření 

 Hra na flétnu 

 Prima kluci 

 Vlastivědný 

 Šikovné ruce 

 Keramika 

 Dovedné ruce 

 Míčové hry 

 Pohybové hry 

Kap.: 100 

Obsaz.: 49 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

10. Diagnostický 
ústav pro 
mládež, dětský 
domov se 
školou, 
středisko 
výchovné péče 
a základní 
škola, 
Škrobálkova 16 
(Kunčičky) 

Základní škola, 

Zákrejsova 32 

- ZŠ 

- ZŠ speciální 

 

Kapacita: 24 

Volná kapacita:  

neuvedeno 

V DÚM 
pracují 

 3 etope-
dové 

 2 psycho-
logové 

Neuvedeno 
--- 

     
  

 

Ostrava - Hrabová 

11. ZŠ Ostrava, 
Paskovská 46 

--- Kapacita: 700 

Volná kap.: 310 

 Školní 
psycholog  

 

 Logopedický 
kroužek 

 Mladí hasiči 

 Florbal 

 Dramatický  

 Netradiční 
tance 

 Všeználek – 
kreativní klub 

 Barvínek – 
výtvarný 

 Výtvarný 
kroužek 

 Hrátky 
s knížkou 

 Pohybové hry 

 Kroužek Veselé 
vědy 

 Kroužek AJ 

Kap.: 130 

Obsaz.: 
130 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 
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12. Základní škola 
logopedická 
s.r.o., 
Paskovská 65 

Pracoviště 
Paskovská 65 

Kapacita: 150 

Volná kap.: 4 

 Školní 
psycholog 

 Logopedo
vé 

 Studio Fit 

 Přírodě blíž 

 Malujeme pro 
radost 

 Prima klub 

 Recepty pro 
kuchtíky 

 Sport 

Kap.: 75 

Obsaz.: 75 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 
Pracoviště 
Aviatiků 462 
(Hrabůvka) 

 Pěvecký sbor 

 Keramika 

 Počítačový 
kroužek 

 Výtvarné 
tvoření 

 Šikulové 

Pracoviště 
Adamusova 
5A (Hrabůvka) 

 Angličtina se 
zvířátky 

 Čtenářská dílna 

Ostrava - Hošťálkovice 

13. ZŠ Ostrava, 
Výhledy 210 

--- Kapacita: 300 

Volná kap.: 162 

---  Zdravotní 
tělesná výchova 

 Keramika 

 Pěvecký sbor 

 Angličtina pro 
1. a 2. třídu 

 Přírodovědný 
kroužek 

 Atletická školka 

Kap.: 55 

Obsaz.: 49 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

Ostrava - Jih 

14. ZŠ Ostrava, 
Horymírova 
2978 (Zábřeh) 

--- Kapacita: 670 

Volná kap.: 106 

 školní 
psycholog 

 speciální 
pedagog 

 

 Školní klub 
(zapsáno 63 
žáků) 

 Kroužky 
neuvedeny 
(kroužky 
uvedeny pouze 
u školního 
klubu) 

Kap.: 240 

Obsaz.: 
195 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

15. ZŠ Ostrava, 
Kosmonautů 
2218/13 
(Zábřeh) 

--- Kapacita: 680 

Volná kap.: 326 

---  Neuvedeno 
Kap.: 120 

Obsaz.: 89 

 

Ranní, 
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odpolední  

(web) 

16. ZŠ MUDr. 
Emilie Lukášové 
Ostrava, 
Klegova 
29/1169 
(Hrabůvka) 

Třídy pro žáky 
se speciálními 
vzdělávacími 
potřebami, 
skupinová 
integrace 
žákům se 
specifickými 
vývojovými 
poruchami 
učení nebo 
vadami řeči) 

Kapacita: 560 

Volná kap.: 194 

 školní 
psycholog 
 

 Dramatický 
kroužek 

 Hopsando 

 Hravá angličtina 

 Sborový zpěv 

 Sportovní hry 

 Všeználek 

 Výtvarná 
dílnička 

 Zábavná 
matematika 

 Zumba 

Kap.: 150 

Obsaz.: 
148 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

17. ZŠ Ostrava, 
Volgogradská 
2600 (Zábřeh) 

--- Kapacita: 800 

Volná kap.: 404 

---  Aerobik 

 Malý badatel Kap.: 200 

Obsaz.: 
150 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

18. ZŠ Ostrava, 
Srbská 450 
(Výškovice) 

--- Kapacita: 612 

Volná kap.: 247 

---  Školní klub 
(zapsáno 20 
žáků) 

 Kroužky 
neuvedeny – 
pouze v rámci 
družiny a klubu) 
 

Kapacita: 
200 

Obsazeno: 
159 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

19. ZŠ Ostrava, 
Krestova 1387 
(Hrabůvka) 

Třídy 
s rozšířenou 
výukou 
výtvarné a 
hudební 
výchovy 

Kapacita: 700 

Volná kapacita: 
314 

---  Pěvecké sbory 

 Keramika 

 Dopravní 
výchova 

 Tenis 

 Jóga 

 Plavání 

 Anglický jazyk 

Kap.: 180 

Obsaz.: 
120 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 
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20. ZŠ Ostrava, 
Provaznická 831 
(Hrabůvka) 

--- Kapacita: 500 

Volná kap.: 60 

 Speciální 
pedagog 

  

 Informatika 

 Deskové hry 

 Léčivá píšťalka 

 Sportovní hry 

 Drátkování 

 Keramika 

 Přírodní vědy 
jinak 

 Šachy 

 Pěvecký 

 Výtvarný 

 Matematika 
(příprava na př. 
zkoušky) 

 Florbal 

 Angličtina s 
úsměvem 

 Sportovní hry 

Kap.: 200 

Obsaz.: 
146 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

21. ZŠ Ostrava, 
Klegova 
27/1398 

Třídy se 
sportovním 
zaměřením 

Kapacita: 800 

Volná kap.: 400 

---  Výtvarné 
činnosti 

 Pracovní dílna 

 Angličtina pro 
1. a 2. třídy 

 Házená 

 Vaření 

 Reedukační 
péče 

 Metoda 
dobrého startu 
(pro 1. třídy) 

Kap.: 150 

Obsaz.: 
141 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

22. ZŠ Ostrava, 
Mitušova 
1115/8 
(Hrabůvka) 

Třídy s 

logoped. 
zaměřením 

Kapacita: 550 

Volná kap.: 223 

---  Volný internet 

 Badminton 

 Vaření 

 Keramika 

 Florbal 

 Angličtina 

 Taneční 
kroužek 

 Knihovnický 
kroužek 

Kap.: 120 

Obsaz.: 
111 

 

Odpolední  

(web) 

23. ZŠ Ostrava, 
Březinova 
1383/52 

(Zábřeh) 

--- Kapacita: 540 

Volná kap.: 260 

---  Neuvedeno 
Kap.: 90 

Obsaz.: 71 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

24. ZŠ Ostrava, V. Rozšířená 
výuka 

Kapacita: 800 
 Školní 

psycholog 
 

 Neuvedeno  
Kap.: 350 
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Košaře 121 

(Dubina) 

výpočetní 
techniky 

Volná kap.: 435 Obsaz.: 90 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

25. ZŠ Ostrava, A. 
Kučery 1276 
(Hrabůvka) 

--- Kapacita: 850 

Volná kap.: 527 

---  Šikovné ručičky 

 Taneční 
kroužek 

 Konverzace v AJ 

 Dopravní 
kroužek 

 Plavání 

 Tvůrčí dílna 

 Multimediální 
kroužek 

 Stolní tenis 

 Zobcová flétna 

 Kytarový 
kroužek 

 Matematický 
kroužek 

Kap.: 150 

Obsaz.: 
115 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

26. ZŠ Ostrava, 
Šeříková 682 
(Výškovice) 

--- Kapacita: 600 

Volná kap.: 218 

---  Sportovní 
kroužek 

 Počítačový 
kroužek 

 Dramatický 
kroužek 

 Výtvarný 
kroužek 

 Kroužek 
anglického 
jazyka 

Kap.: 150 

Obsaz.: 
145 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

27. ZŠ Ostrava, 
Chrjukinova 
1801 

Rozšířená 
výuka jazyků 

Kapacita: 770 

Volná kap.: 424 

---  AJ hrou 

 Zábavná 
angličtina 

 Deskové hry 

 Zdravotnický 
kroužek 

 Sportovní hry 

 Hobík 

 Čtenářský 
kroužek 

 Příprava Čj. 
k přijímacím 
zkouškám 

 Příprava M 
k přijímacím 
zkouškám 

 Ostraváček 

 Relaxační 

Kap.: 120 

Obsaz.: 90 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 
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kroužek 

 Taneční 
kroužek 

 Tvůrčí dílna 

 Florbal 

28. ZŠ Ostrava, F. 
Formana 268 
(Dubina) 

--- Kapacita: 770 

Volná kap.: 302 

---  Volejbalový 
kroužek 

 Kytarový 
kroužek 

 Sportovně 
taneční kroužek 

 Sportovní hry 

 Školní klub 
(zapsáno 31 
žáků) 

Kap.: 140 

Obsaz.: 
120 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

29. ZŠ Ostrava, 
Mitušova 
1506/16 
(Hrabůvka) 

Rozšířená 
výuka cizích 
jazyků 

Kapacita: 600 

Volná kap.: 247 

 Speciální 
pedagog 
 

 Street dance 

 Mažoretky, 
roztleskávačky 

 Sborový zpěv 

 Logopedický 
kroužek 

 Šachy 

 Japonština 

Kapacita: 
155 

Obsazeno: 
139 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

30. ZŠ Ostrava, B. 
Dvorského 1049 
(Bělský les) 

Rozšířená 
výuka tělesné 
výchovy  

Kapacita: 1050 

Volná kap.: 545 

 Školní 
psycholog 
 

 Reedukace 

 Prima pokusy 

 Rukodělný 

 Angličtina 

 Minivolejbal 

 Výtvarný 
kroužek 

 Učíme se vařit 

Kap.: 300 

Obsaz.: 
146 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

31. ZŠ Ostrava, 
Kosmonautů 
2217/15  
(Zábřeh) 

--- Kapacita: 660 

Volná kap.: 193 

---  Školní klub 
(zapsáno 25 
žáků) 

 Dětský pěvecký 
sbor Ko-ko 

 Sportovní hry 

 Dramatický 
kroužek 

 Keramika 

 Výtvarná tvorba 

 Aerobic 

 Počítače 

 Deskové hry 

Kap.: 180 

Obsaz.: 
180 

 

Ranní, 
odpolední  
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 Písemná 
elektronikcá 
komunikace 

32. ZŠ Ostrava, 
Jugoslávská 
2906/23 
(Zábřeh) 

Od 3. ročníku 
hokejová 
přípravka 

Kapacita: 860 

Volná kap.: 444 

---  Školní klub 
(zapojeno 97 
žáků) 

 Další kroužky 
neuvedeny 

Kap.: 247 

Obsaz.: 88 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

33. Základní škola 
Hello s.r.o. 
Františka 
Formana 
268/45 
(Dubina) 

 

1. stupeň 
Františka 
Formana 
268/45 
(Dubina) 

Bilingvní škola 
(angličtina) 

Kapacita: 100 

Volná kap.: 43 

---  Dramatický 
kroužek 

 Keramika 

 Taneční 
kroužek 

 Zábavná 
matematika 

 Výtvarný 
kroužek 

 Sportovní 
kroužek 

 Čínština 

 Florbal 

 Kybernetika a 
mladý vývojář 

 Klub nadaných 
dětí 

 (pozn.: shodná 
nabídka 
kroužků také 
pro veřejnost) 

Kap.: 50 

Obsaz.: 43 

 

 

2. stupeň  

Čs. exilu 
491/23  

(Poruba) 

Bilingvní škola 
(angličtina) 

 Dramatický 
kroužek 

 Keramika 

 Taneční 
kroužek 

 Zábavná 
matematika 

 Výtvarný 
kroužek 

 Sportovní 
kroužek 

 Čínština 

 Florbal 

 Kybernetika a 
mladý vývojář 

 Tréning paměti 
a mozkový 
jogging 

 Kynologie 

 (pozn: shodná 
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nabídka 
kroužků také 
pro veřejnost) 

 2 pracoviště 
Základní škola 
logopedická 
s.r.o. 

Aviatiků 462 
Adamusova 5A 

(Hrabůvka) 

Bližší 
informace viz. 
Ostrava -  
Hrabová 

  
 

 

34. Soukromá 
základní škola a 
mateřská škola, 
s.r.o., 
Volgogradská 2 
(Zábřeh) 

Pracoviště 

Volgogradská 
2 

- ZŠ speciální 

(Pro žáky se 
středně těž. a 
těžkým MP 
spojeným s 
dalším postiž.) 

Kapacita: 120 

Volná kap.: 76 

Speciální 
pedagogové 
(počet 
neuveden) 

 

 Neuvedeno 
Kap.: 90 

Obsaz.: 44 

 

Ranní, 
Odpolední 
(web) 

 

Pracoviště 
Volgogradská 
6B 

- ZŠ praktická 

(LMP 
v kombinaci 
s dalším post.) 

 Neuvedeno 

35. Základní škola, 
U Haldy 66 
(Hrabůvka) 

- ZŠ praktická 

- ZŠ speciální 

(třídy pro žáky 
s ADHD, LMP, 
stř. těž. zdr. 
post.) 

Kap.: 208 

Volná kap.: 100 

 Speciální 
pedagogo
vé (počet 
neuveden) 

 Sportovní hry 

 Šikovné ruce 

 Jóga 

 Zumba 

Kap.: 48 

Obsaz.: 34 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

36. Základní škola, 
Kpt. Vajdy 1a 
(Zábřeh) 

- ZŠ speciální 

- ZŠ praktická 

Kapacita: 270 

Volná kap.: 107 

Při ZŠ 
působí SPC 

 Speciální 
pedagogo-
vé  

 Psycholo-

 Cyklokroužek 

 Turistický 

 Sportovní hry 

 Keramický 
kroužek 

 Roztleskávačky 

 Stolní tenis 

Kap.: 36 

Obsaz.: 31 

 

Ranní, 
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gové 

 Sociální 
pracovník 

 Angličtina 

 První pomoc 

 Logo kroužek 

 Tanečně 
dramatický 

 Hudebně 
dramatický 

odpolední  

(web) 

Ostrava – Krásné Pole 

37. ZŠ Ostrava, 
Družební 336  

--- Kapacita: 270 

Volná kap.: 21 

---  Florbal 

 Hudebně – 
dramatický 
kroužek 

 Literární 

 Matematický 

 Pěvecký 

 Pohybové hry 

 Profi vybíjená 

 Redakční 

 Rozhlasový 

 Šachový 

 Vaření 

 Umělec 

 Volejbal 

 Zajímavá 
matematika 

Kap.: 88 

Obsaz.: 79 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

Ostrava – Lhotka 

38. ZŠ Ostrava, 
Těsnohlídkova 
99 

--- Kapacita: 80 

Volná kap.: 17 

---  Pohybové hry 

 Anglický jazyk 

 Capoeira 

 Dramatický 
kroužek 

 Florbal 

 Rukodělný 
kroužek 

 Taneční 
kroužek 

Kap.: 40 

Obsaz.: 30 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 

39. ZŠ Ostrava, 
Gen. Janka 
1208 

Rozšířená 
výuka 
matematiky, 
přírodopisu, 
fyziky, chemie 
a informatiky 

Kapacita: 840 

Volná kap.: 409 

---  Veselá věda 
Kap.: 180 

Obsaz.: 
116 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 
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40. Soukromá 
základní škola 
speciální pro 
žáky s více 
vadami, 
Ostrava, s.r.o., 
Železárenská 5 

 

Pracoviště 
Železárenská 5 

- ZŠ speciální 

(Žáci 
s kombinovan
ými vadami) 

Kapacita: 54 

Volná kap.: 0 

 Speciální 
pedagogo
vé 

 Kroužky 
uvedeny 
v rámci družiny  
 

Kap.: 50 

Obsaz.: 43 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 
Pracoviště 
Wolkrova 
817/5 

- ZŠ speciální 

(Žáci 
s kombinovan
ými vadami) 

41. Základní škola, 
Karasova 6 

- 1. stupeň ZŠ 

- ZŠ praktická 

- ZŠ speciální 

Rozšířená 
výuka 
estetické 
výchovy 

Kapacita: 212 

Volná kap.: 62 

 Školní 
psycholog 

 Speciální 
pedagogo
vé 

 Neuvedeno 
Kap.: 24 

Obsaz.: 24 

 

Odpolední  

(web) 

42. Základní škola 
PRIGO, s.r.o., 
Mojmírovců 
1002 

Přírodovědné 
zaměření 

Kapacita: 540 

Volná kap.: 
(škola v roce 
2014/15 
neotevřena) 

--- 
 Neuvedeno 

Kap.: 87 

Obsaz.: 0 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

Ostrava – Michálkovice 

43. ZŠ Ostrava,  

U kříže 28 

--- Kapacita: 550 

Volná kap.: 201 

 Speciální 
pedagog 
 

 Neuvedeno 
Kap.: 80 

Obsaz.: 75 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 
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Ostrava – Nová Bělá 

44. ZŠ Ostrava, 
Mitrovická 389 

--- Kapacita: 120 

Volná kap.: 17 

---  Tvůrčí dílna 

 Matematický 
kroužek 

 Výtvarný 
kroužek 

 Kroužek 
anglického 
jazyka 

 Počítačový 
kroužek 

Kap.: 75 

Obsaz.: 75 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

Ostrava – Petřkovice 

45. ZŠ Ostrava, 
Hlučínská 136 

--- Kapacita: 390 

Volná kap.: 11 

--- 
 

 Věda není nuda 

 Bojové sporty 

 Mozkovna 

 Kreativní dílny 

 Taneční 
kroužek „Dance 
ring“ 

Kap.: 85 

Obsaz.: 85 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

Ostrava – Polanka nad Odrou 

46. ZŠ Ostrava, 
Heleny 
Salichové 816 

--- Kapacita: 540 

Volná kap.: 183 

---  Keramický kurz 

 Bubble english 

 Přírodovědný 
kroužek 

 Míčové hry 

 Lidový tanec 

 Angličtina pro 
nejmenší 

 Šachový 
kroužek 

Kap.: 120 

Obsaz.: 
102 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

Ostrava – Poruba 

47. ZŠ Ostrava, 
Ukrajinská 19 

- ZŠ 

- ZŠ speciální 

Škola pro žáky 
se zdravotním 
postižením.  

Školy 
umístěné ve 

Kapacita: 202 

Volná kap.: 46 

 Speciální 
pedagogo
vé 

 Dramatický kr. 

 Hudební kr. 

 Keramická dílna 

 Kulinář 

 Novinářský kr. 

 Relaxační kr. 

 Teraristický kr. 

 Taneční kr. 

 Kreativní kr. 

 Výtvarný kr. 

 Šikovné ruce 

Kap.: 80 

Obsaz.: 77 

 

 



44 | PODKLADOVÁ ANALÝZA KE KONCEPCI RODINNÉ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 

zdravot. 
zařízeních. 

 Taneční kr. 

 Sportovní kr. 

 Dívčí klub 

 Fotografický kr. 

48. ZŠ Ostrava, 
Ukrajinská 
1533/13 

Zaměření na 
jazykovou 
výuku 

Kapacita: 400 

Volná kap.: 166 

---  Keramika 

 Florbalový kr. 

 Tvořeníčko 

 Keramika 

 Atletický 

 Dramatický 

 Cycling + 
English 

 Pohybové hry 

 Nácvik 
sociálních 
dovedností 

 Logopedická 
příprava 

 Čtenářský 
kroužek 

Kap.: 125 

Obsaz.: 
109 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

49. ZŠ Ostrava, 
Porubská 12 

Sportovní 
třídy 

Kapacita: 660 

Volná kap.: 48 

 Speciální 
pedagog 
 

 Divadlo a 
dramatika 

 Výtvarný kr. 

 Anglič. (1. a 2. 
tř.) 

 Angličtina s rod. 
mluvčím 

 Počítače a 
internet 

 Kr. ruského 
jazyka 

Kap.: 200 

Obsaz.: 
176 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

50. ZŠ Ostrava, 
Komenského 
668/13 

--- Kapacita: 600 

Volná kap.: 157 

--- 
 

 Kreativní dílny 

 Veselá vařečka 

 Mozkovna 

Kap.: 200 

Obsaz.: 
136 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

51. ZŠ Ostrava,  

J. Valčíka 2 

Zaměření na 
hudbu (zpěv, 
hra na 
hudební 
nástroje) 

Kapacita: 450 

Volná kap.: 5 

---  3 pěvecké 
sbory 

 1 
instrumentální 
soubor 

 Další kroužky 
neuvedeny 

Kap.: 200 

Obsaz.: 
175 

 

Ranní, 
odpolední  
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(web) 

52. ZŠ Ostrava,  

I. Sekaniny 15 

--- Kapacita: 650 

Volná kap.: 140 

---  Hudební kr. 

 Počítačové hry 

 Keramika 

 Kroužek vaření 

 Taneční a 
pohybový kr. 

 Na kole i pěšky 
bezpečně 

 Anglický klub 

 Francouzština 

 Hravá 
matematika 

 Movers 

 Přírodovědný 
kroužek 

 Pracovně-
výtvarný kr. 

Kap.: 250 

Obsaz.: 60 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

53. ZŠ Ostrava, J. 
Šoupala 6 

Třídy 
s fotbalovým 
zaměřením 

Kapacita: 500 

Volná kap.: 159 

---  Čtenářské dílny 

 English SOS 

 English Plus 

 Příprava na 
přijím. zk. 
z matematiky 

 Příprava na 
přijím. zk. z ČJ 

 Pěvecký 
kroužek 

 Výtvarný 
kroužek 

 Počítačový 
kroužek 

Kap.: 150 

Obsaz.: 
107 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

54. ZŠ Ostrava, 
Porubská 10 

Rozšířená 
výuka jazyků a 
bilingvní 
výuka 

Kapacita: 690 

Volná kap.: 43 

 Školní 
psycholog 
 
 

 Animák – 
Animáček 

 Elektro kroužek 

 Duch školy 

 Florbal 

 Fotomodeling 

 Karate 

 Keramika 

 Modelář 

 Pěvecký sbor 

 Ruský jazyk 

 Ruský jazyk – 
konverzace 

 Veselá věda 

 Žákovská 
knihovna 

 Angličtina „s 
rodilci“ 

 Flétna 

 Znakovka 

Kap.: 250 

Obsaz.: 
237 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 
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55. ZŠ a Waldorfská 
ZŠ Ostrava,  

L. Štúra 8 

Sportovní 
fotbalové třídy 

Kapacita: 450 

Volná kap.: 53 

---  Reedukace 

 Angličtina 

 Hudební soubor 

 Flétna 

 Sportovní 
výchova 

 Přípravka 
kopané 

Kap.: 170 

Obsaz.: 
127 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

56. ZŠ Ostrava, K. 
Pokorného 
1382/56 

Specializace 
pro výuku 
výtvarné 
výchovy 

Kapacita: 650 

Volná kap.: 215 

---  Kurz – 
angličtina 
s úsměvem 

 Pohybové hry 

 Tvůrčí dílna 

 Keramika 

 Dovedné ruce 

 Počítačová 
grafika 

 Ateliér, mladý 
umělec 

 Výtvarný ateliér 

 Příprava na 
přijím. zk. 
z matematiky 

 Příprava na 
přijím. zk. z ČJ 

Kap.: 130 

Obsaz.: 
130 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

57. ZŠ Ostrava, A. 
Hrdličky 1638/1 

Rozšířená 
výuka cizích 
jazyků 

Kapacita: 600 

Volná kap.: 137 

---  Kroužky 
angličtiny a 
němčiny (různé 
stupně 
obtížnosti) 

 Kroužky 
angličtiny pro 
dospělé a 
veřejnost 

 Další kroužky 
neuvedeny 

Kap.: 200 

Obsaz.: 
189 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

58. ZŠ Ostrava, 
Bulharská 23 

--- Kapacita: 540 

Volná kap.: 92 

---  Keramický kr. 

 Novinář 

 Počítačový 
kroužek 

 Sborový zpěv 

 Taneční 

 Vaření 

 Angličtina Hello 

 Angličtina 
s úsměvem 

 Ostraváček 

 Veselá věda 

Kap.: 180 

Obsaz.: 
170 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 
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59. ZŠ Ostrava, 
Dětská 2/915 

Třídy 
s rozšířenou 
výukou 
tělesné 
výchovy, 
specializace 
hokej a 
plavání 

Kapacita: 750 

Volná kap.: 253 

 Speciální 
pedagog 
 

 Výtvarka 

 Knihovna 

 Hudebka 

 Divadlo 

 Kreativní dílny 

 Keramika 

 Volejbal 

 Psaní všemi 
deseti 

Kap.: 150 

Obsaz.: 
120 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

60. Základní škola a 
Mateřská škola 
Monty School,  

Španielova 
6227 

Bilingvní ZŠ 
(angličtina) 

Kapacita: 250 

Volná kap.: 162 

--- 
 Španělština, 

konverazce s 
rodilým 
mluvčím 

 Ruština  

 S-Club - 
gymnastika, 
sportovní hry 

 Jóga 

 Florbal 

 Fotbal 

 Klub logiky 

 Šachy 

 Science - 
vědecký klub 

 Řemesla 

 Keramika 

Kap.: 20 

Obsaz.: 20 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

61. Základní škola 
pro sluchově 
postižené a 
Mateřská škola 
pro sluchově 
postižené, 
Spartakovců 
1153  

Pro sluchově 
postižené děti 

Kapacita: 150 

Volná kap.: 30 

Při škole 
působí SPC 

 speciální 
pedagog 
(surdoped,
logoped) 

 psycholog 

 sociální 
pracovník 

 Školní klub 
(zapsáno 18 
žáků) 

 Další kroužky 
neuvedeny 

Kapacita: 
40 

Obsaz.: 36 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

62. Základní škola, 
Čkalovova 942 

- ZŠ 

- ZŠ speciální 

(Pro děti se ZP 
typu ADHD, 
narušené 
komunikační 
schopnosti, 
autismus, 
poruchy 
chování, spec. 
poruchy učení 

Kapacita: 150 

Volná kap.: 58 

 Speciální 
pedagogo
vé (počet 
neuveden) 

 Čtenářský 

 Kroužek AJ 

 Logopedický 

 Reedukační 

 Cvičení JČ a M 

Kap.: 45 

Obsaz.: 28 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 
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(dys…) 

- s LMP 
(základní 
vzdělání)                                         
- se stř. a 
těžkým MP 
(základy 
vzdělání) 

 Pracoviště 
Základní školy 
Hello s.r.o.  

- Čs. exilu 
491/23  

(Poruba) 

Bližší 
informace viz. 
Ostrava - Jih 

 
  

 

 Pracoviště 
Základní škola 
speciální 
Diakonie ČCE 
Ostrava,  

- Pracoviště B. 
Martinů 810, 
Ostrava-Poruba 

 

Bližší 
informace viz. 
Ostrava - 
Vítkovice 

 
  

 

Ostrava – Proskovice 

63. ZŠ Ostrava, 
Staroveská 62 

--- Kapacita: 100 

Volná kap.: 0 

---  Pohybově-
dramatický  

 Základy šachu 

 Výtvarný 

 Miniházená 

 Klub plastik. 
modelářů 

 Keramika  

 Kreativní 
tvoření 

 ZUMBA KIDS  

Kapa.: 70 

Obsaz.: 70 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

Ostrava – Radvanice - Bartovice 

64. ZŠ Ostrava, 
Vrchlického 401 
(Radvanice) 

Pracoviště 
Vrchlického a 
Havláskova 

Kapacita: 560 

Volná kap.: 184 

 

--- 
 Tvořivá dílna 

 Angličtina pro 
nejmenší 

 Angličtina pro 
malé školáky 

 Keramický kr. 

 Dramatický kr. 

 Mimoškolní 

Kap.: 155 

Obsaz.: 
104 

(za 
všechny 
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aktivity 

 Rybářský kr. 

 Náboženství 

 Sobotní klub 

 Malý knihovník 

 Školní klub (při 
budově 
Havláskova, 
zapsáno 25 
žáků) 

budovy) 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

Pracoviště 
Trnkovecká 55 

 JČ učení hrou 

 Vaření 

 Ruční práce 

 Čteme snadno 

 Cvičení na míči 

 Mimoškolní 
aktivity 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

Pracoviště 
Bartovická 59 

 Angličtina hrou 

 Sportovní hry 

 Literární kr. 

 Hravá angličtina 

 Modelářský kr. 

 

Odpolední 

(web) 

Ostrava – Slezská Ostrava 

65. ZŠ Ostrava,  

Pěší 1 
(Muglinov) 

--- Kapacita: 350 

Volná kap.: 99 

---  Kroužek dram. 
výchovy  

 Literárně 
dramatický 
kroužek 

 Přírodopisný kr. 

 Sportovní hry  

 Dopravní kr. 

 Španělský jazyk  

 Šikulové  

 Hláskař  

 Mladí sportovci  

 Anglický jazyk 

Kap.: 120 

Obsaz.: 68 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

66. ZŠ Ostrava, 
Škrobálkova 51 
(Kunčičky) 

--- Kapacita: 250 

Volná kap.: 35 

 Školní 
logoped 
 

 Romistika 

 Hobby klub + 
taneční kroužek 

 Počítačový kr. 

 Míčové hry 

 Vaření 

 Latina tance 

 Školní klub 
(zapsáno 75 
žáků) 

Kap.: 50 

Obsaz.: 50 

 

Odpolední  

(web) 

67. ZŠ Ostrava, 
Bohumínská 72 

--- Kapacita: 600 

Volná kap.: 228 

--- 
 Gumičkování a 

korálkování 

 Švadlenka 

 Elektrotech. Kr. 

 Atletika 

 Bojové sporty a 

Kap.: 140 

Obsaz.: 
139 
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sebeobrana 

 Veselá věda 

 Florbal 

 Aerobik 

 Dopravní kr. 

 Házená 

 Korfbal 

 Konverzace 

 Počítačový kr. 

 Kroužek čtení 

 Chemický kr. 

 Kroužek vaření 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

68. ZŠ Ostrava, 
Chrustova 24 

--- Kapacita: 400 

Volná kap.: 265 

--- 
 Pěvecký sbor 

 Kroužek AJ 

 Taneční kr. 

 Kytara 
k táboráku 

 Sportovky 

 Přírodověd. kr. 

 Hra na flétnu 

 Matemat. kr. 

 Rukodělný kr. 

 Filmový kr. 

 Florbal 

 Stolní tenis 

 Dramatický kr. 

 Konverzace v RJ 

 Výtvarný kr. 

 Kroužek branné 
zdatnosti 

Kap.: 50 

Obsaz.: 50 

 

Ranní, 
odpolední  

 

69. Základní škola 
speciální, 
Těšínská 41 

- ZŠ speciální 

(Pro žáky se 
středně 
těžkým až 
těžkým 
mentálním 
postižením, 
více vadami a 
autismem) 

Kapacita: 64 

Volná kap.: 3 

Při ZŠ 
působí SPC 

 5 speciál. 
pedagogů 

 3 psycho-
logové  

 1 sociální 
pracovník 

Kroužky 

 Taneční 

 Výtvarný 

 Hudební 

 Keramický 

Preventivní 
programy 

 Relaxační 
terapie 

 Rehabilitace 

 Canisterapie 

 Hipoterapie 

Kap.: 27 

Obsaz.: 19 

 

 

70. Základní škola, 
Na Vizině 28 

- ZŠ pro 1. – 5. 
ročník 

- ZŠ praktická 

- ZŠ speciální 

Kapacita: 330 

Volná kap.: 196 

Neuvedeno  Sportovní kr. 

 Divadelní kr. 

 Turistický kr. 

 Hudební kr. 
 

Kap.: 30 

Obsaz.: 30 

 

Odpolední 
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71. Dětský domov 
se školou a 
základní škola, 
Ostrava-
Kunčice, 
Jeseninova 4, 
Ostrava - 
Kunčice 

- ZŠ 

- ZŠ praktická 

- ZŠ speciální 

(pro děti se 
závaž. 
poruchami 
chování, s 
přechodnou 
nebo trvalou 
duševní 
poruchou 
vyžadující 
výchovně 
léčebnou péči) 

Kapacita: 36 

Volná kapacita: 
neuvedeno 

Při DD 
pracuje 

 Speciální 
pedagog/ 
etoped 

 Sociální 
pracovník 

Neuvedeno 
--- 

Ostrava – Stará Bělá 

72. ZŠ Ostrava, 
Junácká 700 

--- Kapacita: 550 

Volná kap.: 91 

--- 
 Kreativní dílny 

 Badminton 

 Věda není nuda 

 Fotografický 
kroužek 

 Atletika 

Kap.: 120 

Obsaz.: 
120 

 

Ranní, 
odpolední  

Ostrava – Svinov 

73. ZŠ Ostrava, 
Bílovecká 10 

--- Kapacita: 420 

Volná kap.: 75 

--- 
 Logické hry 

 Dopr. výchova 

 Fotbal 

 Programování 

 Národní házená 

 Novinářský kr. 

 Zákl. výpočetní 
techniky 

 Environmentál. 
kroužek 

 Taneční kr. 

 Tvůrčí dílna 

 Sbor 

 Logické hry 

 Kroužek PC 

 Příprava na přij. 
zk. JČ 

 Příprava na přij. 
zk. M 

 Procvičování AJ 

 Procvič. z M 

 Stolní tenis 

Kap.: 200 

Obsaz.: 
163 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 
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Ostrava – Vítkovice 

74. ZŠ Ostrava, 
Šalounova 56 

Pracoviště 
ZŠ 
Šalounova 

Kapacita: 596 

Volná kap.: 249 

 

 Školní 
psycholog 
 

 Angličtina hrou 
+ hrajeme si 
s AJ 

 Kroužek jógy 

 Logopedie 

 Keramický kr. 

 Hudební kr. a 
sborový zpěv 

 Taneční kr. + 
orientální tanec 

 Dramatický kr. 

 Matemat. kr. 

 Počítačový kr. + 
informatika 

 Malý 
dobrodruh 

 Fotografický kr. 

 Ruční práce - 
dovedné ruce 

 Sportovní 
kroužky - 
fotbal, aerobik, 
pohybové hry 

 Střelecký kr. 

 Turistický +  
turist. naučný 
kr. 

 Kulturně 
sportovní kr. 

 Vaření 

Kap.: 100 

Obsaz.: 88 

 

Ranní, 
odpolední  

(web) 

 

Pracoviště 
ZŠ Halasova  

- pouze děti 
se studijními 
předpoklady  

- rozšířená 
výuka 
matematiky 
a AJ 

 Flétna 

 Taneční  

 Turistický 

 Dramatický 

 Angličtina 

 Pohybové hry 

 Počítačový 

 Malý 
dobrodruh 

 Výtvarný 

75. Soukromá 
základní škola, 
spol. s r.o., 
Pasteurova 7 

--- Kapacita: 150 

Volná kap.: 3 

--- 
 Divadlo 

 Rendlíček 

 Keramika 

 Lego 

 Fotokurz 

 Tvoření 

 Logik 

 Šikuláček 

 Školní kapela 

 English club 

Kap.: 80 

Obsaz.: 80 

 

Ranní, 
odpolední  
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 Anglický klub 
(web) 

 

76. Základní škola 
speciální 
Diakonie ČCE 
Ostrava, U 
cementárny 1293 

Pracoviště U 
cementárny 

- ZŠ speciální 
(vzdělávání 
dětí a žáků 
ve věku 5-26 
let s komb. 
vadami) 

Kapacita: 48 

Volná kap.: 20 

 

 Speciální 
pedagogo
vé 

 Neuvedeny 
Kap.: 15 

Obsaz.: 8 

 

 

Pracoviště 
B. Martinů 
810, 
Ostrava-
Poruba 

- ZŠ speciální 
(vzdělávání 
dětí a žáků 
ve věku 5-26 
let s komb. 
vadami) 

77. PORG OSTRAVA, 
Rostislavova 7 

Rozšířená 
výuka 
angličtiny 

Kapacita:  

Neuvedena 

Volná kapacita:  

Neuvedena 

--- 
 Divadelní klub 

 Sportovní klub 
(AC PORG 
Ostrava) 

 Další kroužky 
v rámci družiny 

Kap.: 
Neuved. 

Obsaz.: 

Neuved. 

 

Ranní, 
odpolední 

(web) 

 

PŘEDŠKOLNÍ KLUBY, DĚTSKÉ SKUPINY A JINÉ ALTERNATIVY 

Následující část je věnována předškolním klubům, dětským skupinám a jiným alternativám – 

jejich přehledu s rozpadem do obvodů, kapacitám, volným kapacitám, formám a provozní 

době. Podle registru MPSV není v současnosti v Ostravě registrována žádná dětská skupina. 

Jako jinou alternativu předškolním klubům a dětským skupinám uvádíme přípravné třídy 

a rodinná a mateřská centra. 
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Předškolní kluby, přípravné třídy 

Informacemi o předškolních klubech nedisponoval žádný z námi oslovených odborů MMO. 

Informace jsme tedy čerpali z internetových zdrojů. Prostřednictvím vyhledávačů jsme 

zjišťovali existenci takovýchto zařízení a následně jsme na webových stránkách 

poskytovatelů zjištěných služeb hledali relevantní informace. Celkem jsme nalezli 

8 předškolních klubů, z nichž 7 neuvádí svou kapacitu a žádný neuváděl obsazenost. Dětem 

ze sociálně znevýhodněného prostředí se věnuje 6 předškolních klubů, 1 se věnuje nadaným 

dětem a 1 předpokládá účast rodiče.  

Seznam přípravných tříd včetně počtu zapsaných dětí ve školním roce 2014/15 nám poskytl 

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti Magistrátu města Ostravy. Celkem je 

do přehledu zařazeno 8 přípravných tříd působících při Základních školách města Ostravy. 

Tabulka 5: Předškolní kluby, přípravné třídy 

Zařízení Adresa Kapacita,  
volná 
kapacita 

Forma 
(firemní, 
nefiremní) 

Provozní doba  

Ostrava – Slezská Ostrava 
Předškolní 
klub 
Vesničky 
soužití 

Vesnička soužití, 
Betonářská 
790/12, 
Ostrava – Slezská 
Ostrava 
(Muglinov) 

Kapacita: 12 
dětí/den 

Nefiremní Po, út, st 
7:30 - 12:00 

Předškolní 
klub 
Horizont  

Škrobálkova 35, 
Ostrava, Ostrava 
– Slezská Ostrava 
(Kunčičky) 

Neuvedeno Nefiremní Po, út, st 
7:30 - 12:00 
 

Přípravná 
třída 

Škrobálkova 
300/51, Ostrava 
– Slezská Ostrava 
(Kunčičky) 

Počet 
zapsaných dětí: 
51 

--- --- 

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 
Předškolní 
klub 
Kuřátko 

Náměstí 
Svatopluka Čecha 
732/1, Ostrava - 
Přívoz 

Neuvedeno Nefiremní Po – Pá  
8:00 – 12:00 

Přípravná 
třída 

Gebauerova 
819/8, Ostrava – 
Moravská 
Ostrava a Přívoz 
(Přívoz) 

Počet 
zapsaných dětí: 
15 

--- --- 

Přípravná 
třída 

Ibsenova 978/36, 
Ostrava – 
Moravská 

Počet 
zapsaných dětí: 
14  

--- --- 
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Ostrava a Přívoz 
(Přívoz) 

Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
Mamaklub – 
předškolní 
klub 

Bílý nosorožec, 
o.p.s., Ladislava 
Ševčíka 420/26, 
Ostrava – 
Mariánské Hory a 
Hulváky 
(Hulváky) 

Neuvedeno Nefiremní 
 

pondělí do čtvrtku, vždy od 8:00 do 
11:30 hodin 

Ostrava – Poruba 
Mamaklub – 
předškolní 
klub 

Beleza, o.s., 
Skautská 34, 
Ostrava-Poruba 

Neuvedeno Nefiremní 
 

Neuvedeno 

Přípravná 
třída 

L. Štúra 1085/8, 
Ostrava - Poruba 

Počet 
zapsaných dětí: 
15 

--- --- 

Ostrava – Vítkovice 
Sovičky – 
Klub pro 
předškolní 
kluky a 
holčičky 

KMO - knihovna 
Vítkovice, 
Kutuzovova 14, 
Ostrava - 
Vítkovice 

Neuvedeno Nefiremní 
 

Vybrané pátky 10:00 – 11:00 
(Setkávání rodičů, prarodičů a jejich 
předškolních dětí do 5 let) 

Přípravná 
třída 

Šalounova 
394/56, Ostrava - 
Vítkovice 

Počet 
zapsaných dětí: 
19 

--- --- 

Ostrava – Radvanice a Bartovice 
Přípravná 
třída 

Trnkovecká 
867/55, Ostrava 
– Radvanice a 
Bartovice 
(Radvanice) 

Počet 
zapsaných dětí: 
8  

--- --- 

Přípravná 
třída 

Vrchlického 5, 
Ostrava – 
Radvanice a 
Bartovice 
(Radvanice) 

Počet 
zapsaných dětí: 
11 

--- --- 

Ostrava – Jih 
Přípravná 
třída 

Chrjukinova 
1801/12, Ostrava 
– Jih (Zábřeh) 

Počet 
zapsaných dětí: 
8  

--- --- 

Klub Maloš 
– pro 
předškolní 
děti do 9 let 

Komunitní 
centrum Armády 
spásy, Božkova 
65, Ostrava - 
Přívoz 

Neuvedeno Nefiremní pá 12.30-15. 30 hod. 

Klub 
nadaných 
dětí  
Ostrava - 
Poruba 

MŠ Čs. exilu 
670/18, Ostrava-
Poruba 

Neuvedeno Nefiremní 
 

První čtvrtek v měsíci od 14:45 
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Rodinná centra 

Rodinná a mateřská centra jsme se rozhodli zařadit z důvodu poskytování služeb 

pro předškolní děti. Mnohé z nich poskytují své služby mimo jiné formou tzv. školiček, 

babyclubů apod. Vzhledem k tomu, že v rodinných a mateřských centrech spatřujeme 

potenciál pro další rozvoj prorodinné politiky, rozhodli jsme se nabídnout rámcový přehled 

jejich činnosti. Data o rodinných a mateřských centrech, jejich existenci, náplni a činnosti 

jsme získávali pouze prostřednictvím internetového vyhledávání. 

Tabulka 6: Rodinná centra 

Zařízení Adresa Kapacita, 
volná 
kapacita 

Forma 
(firemní, 
nefiremní) 

Provozní doba a další informace 

Ostrava – Jih 
Rodinné 
centrum 
Ostrava-Jih 

Čujkovova 
1719/31, Ostrava 
- Jih 

Kapacita: 
neuvedena 
 

Odloučené 
pracoviště 
OSPOD 
Statutárního 
města 
Ostravy, 
MěO 
Ostrava-jih 

Konzultační hodiny RC 
Po, st: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
Út, čt, pá: dle domluvy 

 Jednorázové akce, výlety 

 Víkendové pobyty 

 Terénní práce 

 Sociální poradenství 

 Klubovna rodinného centra 
Po, st, čt: 10:00 - 11:45; 13:00 - 
16:45 
Út: 10:00 - 11:45  -  13:00 - 15:45 
Pá: 10:00 - 11:45 
Denně zde probíhají volnočasové a 
vzdělávací doprovodné aktivity - 
výuka na počítačích, doučování, 
příprava na podmínky školní 
docházky, výtvarné, sportovní 
činnosti a další. 

 Součástí RC je 13 bytových 
jednotek pro osamělé matky/otce 
s dětmi 

RC Rodinka Čujkovova 42, 
Ostrava - Jih 

Kapacita: 
neuvedena 
 

  Jednorázové akce 

 Babycluby 

 Jesličky – hlídání dětí do 3 let 

 Školička - 1 x týdně, příprava 
batolat na jesličky a školku 

 Skupinové hlídání dětí 1 – 6 let 
(možné pravidelné docházení 5 x 
týdně až po hodinové hlídání) – 
cena od 30 Kč/hod do 80 Kč/hod 
(závisí na četnosti a délce využití 
služby) 

Rodinné 
centrum 
BabyFit 

Krasnoarmejců 
26, Ostrava - 
Zábřeh 

Kapacita: 
neuvedena 
 

  Cvičení pro těhotné, předporodní 
příprava 

 Kurzy pro rodiče s dětmi 
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RC Smíšek Paskovská 
664/31, Ostrava - 
Hrabová 

Kapacita: 
neuvedena 
 

  Cvičení rodičů s dětmi od 2 měsíců 
do 4 let 

 Plavání 

 Baby masáže J. Matušky 
26a/82, Ostrava - 
Dubina 

Ostrava – Hrabová 
Pracoviště 
RC Smíšek 

J. Matušky 
26a/82, Ostrava - 
Dubina 

Bližší informace 
uvedeny u RC 
Smíšek Ostrava 
- Jih 

  

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 
Rodinné a 
komunitní 
centrum 
Chaloupka 

Areál MŠ 
Repinova 19, 
Ostrava – 
Moravská 
Ostrava a Přívoz 

Dětské skupiny 
Kapacita: 8 
dětí/skupina 

 Provozní doba RC 
Po – čt: 8:30 - 13:00, 14:30 - 17:30 
Pá: 8:30 - 13:00 

 Herna 

 Sociální pomoc, poradenství 

 Poradenství k náhradní rodinné 
péči 

 Klub náhradních rodičů 

 Montessori klubík (pro děti 1,5 - 3 
roky) 

 Montessori klub (pro děti 2,5 - 5 
let) 

 Dětské skupiny (pro děti 2 – 7 let) 
Út, čt:  8:00 – 12:00 
1900 Kč /10 vstupů; 1000 Kč/ 5 
vstupů 
Program s prvky Montessori 
pedagogiky. 

 Dětská skupina s angl. (pro děti 2 – 
7 let) 
Pá: 8:00 – 12:00 
Program s prvky Montessori 
pedagogiky. 

 Cvičení pro těhotné 

 Cvičení pro maminky s dětmi 

 Pohybové aktivity pro předškoláky 

 Aktivity pro rodiče (masáže, 
angličtina apod.) 

 My všichni spolu (pravidelná 
vícegenerační setkávání) 

RC 
Puntanela 

Forum Nová 
Karolina, 
Jantarová 
3344/4, 
Moravská 
Ostrava 

Kapacita: 
neuvedena 
 

  Cvičení rodičů s dětmi 1 - 2 roky a 
2 - 4 roky 

 Folklórní soubor Chachárek 

 Dramatické kroužky 

 Vzdělávací kroužky 

 Výtvarné dílny 

Ostrava – Poruba 
Rodinné 
centrum 
Kaštánek 

Ukrajinská 
1533/13, 
Ostrava-Poruba 

Kapacita: 
neuvedena 
 

  Herna 

 Kroužky pro rodiče s dětmi 

 Předporodní příprava 
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 Miniškolička pro děti od 2 let  
Po, st: 8:00 – 12:30 
200 Kč/vstup; 1900 Kč/10 vstupů 

 Montessori klub (pro rodiče s 
dětmi  3-6 let) 
Út: 17.00 - 18.00 
Čt: 15:45 – 16:45, 17:00-18:00 
Jednorázový vstup: 100,- Kč 
Pololetní kurzovné činí Kč 1300,- 
(15+2 vstupy) 

 Předškolní příprava 
Uvedena v nabídce centra, bližší 
informace neuvedeny. 

RC Krteček I. Sekaniny 
1804/15, 
Ostrava-Poruba 
(sídlo: Slavíkova 
6067) 

Kapacita: 
neuvedena 
 

 Provozní doba RC 
Po – čt: 8:30 - 12:00, 14:30 - 17:00 
Pá: 8:30 - 12:00 

 Herna 

 Kurzy pro děti 

 Kurzy pro rodiče 

 Narozeninové oslavy 

 Jednorázové akce 

Klub Katka, 
Sbor a 
komunitní 
centrum 
Ostrava – 
Poruba  

M. Majerové 
1733/6, Ostrava-
Poruba 

Kapacita: 
neuvedena 
 

 Provozní doba: 
Út: 14:00 - 18:00 
St, pá: 9:00 - 13:00 
Čt: 9:00 - 12:30 a 14:00- 18:00 
30 Kč/vstup 

 Zaměřen na rodiny s dětmi ve věku 
0-4 let 

 Cvičení rodičů s dětmi 

 Jednorázové akce 
 

Ostrava – Martinov 
Rodinné 
centrum 
Martínek - 
Ostrava 

Martinovská 
3154/23, 
Ostrava-
Martinov 

Kapacita: 
neuvedena 
 

RC Sboru 
Jednoty 
bratrské  

 Jednorázové akce 

 Přednášky, besedy 

 Kurzy 

 Cvičení rodičů s dětmi 

 Hernička 

 Miniškolka 
St:  8:30 – 12:30 
1100 Kč/ 10 vstupů, 650 Kč/5 
vstupů, 160 Kč/1 vstup 

      

Ostrava – Slezská Ostrava 
Lanade - 
Mateřské 
centrum při 
Waldorfské 
MŠ a ZŠ 
Ostrava 

Heřmánková 
862/11, Ostrava-
Heřmanice 

Kapacita: 
neuvedena 
 

  Podpůrná skupina kontaktního 
rodičovství 

 Workshopy a kurzy 
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DIAGNOSTICKÁ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ (ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ) 

Přehled školských poradenských pracovišť nám poskytl Odbor školství, mládeže a sportu 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Telefonickým dotazováním jsme následně 

zjišťovali čekací doby poradenských zařízení. Město Ostrava disponuje čtyřmi Školskými 

poradenskými zařízeními s pěti pracovišti. Konkrétně se jedná o Pedagogicko – 

psychologickou poradnu a tři Speciálně pedagogická centra. Zaměření Speciálně 

pedagogických center uvádíme v souhrnné tabulce. 

Žádné programy nad rámec zákonného vymezení poskytovány nejsou – vždy se pohybují 

v rámci zákonného vymezení. 

Tabulka 7: Školská poradenská zařízení 

Název Adresa Čekací doby Zaměření 
Pedagogicko-psychologická 
poradna, Ostrava-Zábřeh, 
příspěvková organizace 

Kpt. Vajdy 1a, Ostrava 
- Zábřeh 
 

2 – 3 měsíce  

 odloučené pracoviště 
17. listopadu 1123, 
Ostrava – Poruba 

2 – 3 měsíce  

Speciálně pedagogické 
centrum, Základní škola pro 
sluchově postižené a Mateřská 
škola pro sluchově postižené, 
Ostrava-Poruba, příspěvková 
organizace 

Spartakovců 1153 Ze zákona musejí 
vyhovět žádosti do 3 
měsíců. Prozatím se 
jim to daří, někdy je 
žádosti vyhověno i 
dříve. 

Pro sluchově postižené 
děti, žáky a studenty, 
jejich rodiče a pedagogy 
mateřských, základních a 
středních škol, kteří 
pracují se sluchově 
postiženými žáky 

Speciálně pedagogické 
centrum, Základní škola 
speciální, Ostrava-Slezská 
Ostrava, příspěvková 
organizace 

Těšínská 41 Ze zákona musejí 
vyhovět žádosti do 3 
měsíců. V současnosti 
se čekací doba 
pohybuje v rozmezí 2 
– 3 měsíců. Pokud se 
jedná o akutní případ, 
snaží se tuto dobu 
zkrátit. 

Pro děti, žáky a studenty s 
mentálním postižením 

Speciálně pedagogické 
centrum, Základní škola, 
Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, 
příspěvková organizace 

Kpt. Vajdy 1a Nezjištěno Pro děti, žáky a studenty s 
poruchou autistického 
spektra (PAS) 
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STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ 

Část podkladových dat k následující části věnující se středním školám a středním odborným 

učilištím (SŠ, SOU) jsme získali od Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje (seznam, adresa, přehled kapacit za školní rok 2014/2015 – data 

za aktuální školní rok nebyla v době zisku dat k dispozici) a zbývající část (poskytované 

pedagogicko – poradenské služby a přehled kroužků) jsme čerpali z webových stránek 

jednotlivých škol. 

Celkem jsme v Ostravě identifikovali 43 SŠ a SOU. Obsazenost středních škol a středních 

odborných učilišť dosahuje 66,6% - celková kapacita činí 26 537 studentů, přičemž zapsáno 

bylo 17 664 studentů.  

Do přehledu pedagogicko – poradenských služeb jsme stejně jako u škol základních 

neuváděli informaci o výchovném poradenství a minimálním preventivním programu, jejichž 

zajištění je pro školy povinné. Školní psycholog působí v 9 školách a speciální pedagog ve 2 

školách. 

Přehled středních škol a středních odborných učilišť s rozpadem do městských obvodů 

představuje následující tabulka. 

Tabulka 8: Přehled středních škol a středních odborných učilišť 

Moravská Ostrava a Přívoz 
 Název Adresa Kapacita, volná 

kapacita 
Poskytova-
né 
pedagogicko
-poradenské 
služby  

Kroužky  
 (zdroj: webové stránky 
zařízení) 

1. 1st International 
School of Ostrava - 
mezinárodní 
gymnázium, s.r.o. 

Gregorova 2582 Kapacita: 252 
Volná kapacita: 85 

 Školní 
psycholog 

 Neuvedeny 

2. IUVENTAS - 
Soukromé 
gymnázium a 
Střední odborná 
škola s. r. o. 

Kounicova 1320 Kapacita: 680 
Volná kapacita: 462 

---  Klub IUVENTÍK 

3. Janáčkova 
konzervatoř a 
Gymnázium v 
Ostravě, 
příspěvková 
organizace 

Gymnázium 
Českobratrská 
958 

Kapacita: 90 
Volná kapacita: 55 

---  Neuvedeno 

Konzervatoř 
Českobratrská 
958 

Kapacita: 500 
Volná kapacita: 155 

---  Neuvedeno 

4. Matiční 
gymnázium, 
Ostrava, 

Dr. Šmerala 2565 Kapacita: 660 
Volná kapacita: 46 

---  Sdružení přátel 
diktátů 

 Šachový kroužek 
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příspěvková 
organizace 

 Zdravotnický kroužek 

 Biologický kroužek 

 Volejbalový kroužek 

 Kroužek informatiky 

 Zeměpisný kroužek 

 Základy deskriptivní 
geometrie 

 Sportovní hry 

 Nautilus 

 Matematicko-
fyzikální kroužek 

 Pravopisný kroužek 

 Chemický kroužek 

 Logika hrou 

 Florbalový kroužek 

 Fotbalový kroužek 

 Optika 

 Modelářský kroužek 

 English club 

 Cambridge English 

 Škola portrétu 

 Kr. španělské konver. 

 Mimoškolní centrum 
kroužků (Čínština, 
Angličtina, Ruština, 
Italština, Polština, 
Flamenco) 

 Deutsch ist easy 

 Hudebně-dramatický 
soubor MGO 

 Grafický a keram. Kr. 

 Easy English 

 Kr. mladých chemiků 
a chemických 
olympioniků 

 Book club 

 Astronomický kr. 

5. Střední průmyslová 
škola 
elektrotechniky a 
informatiky, 
Ostrava, 
příspěvková 
organizace 

Kratochvílova 
1490 

Kapacita: 870 
Volná kapacita: 352 

---  Pomocná ruka 
v angličtině 

 Doučování 
z anglického jazyka 

 Kroužek 
přírodovědných 
předmětů “Vyrovnej 
skóre" 

 Angličtina k maturitě 
2016 

6. Střední škola 
elektrotechnická, 
Ostrava, Na 
Jízdárně 30, 
příspěvková 
organizace 

Na Jízdárně 423 Kapacita: 970 
Volná kapacita: 354 

---  Neuvedeno 

7. Střední umělecká 
škola, Ostrava, 

Poděbradova 959 Kapacita: 280 
Volná kapacita: 30 

---  Neuvedeno 
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příspěvková 
organizace 

8. Střední 
zdravotnická škola 
a Vyšší odborná 
škola zdravotnická, 
Ostrava, 
příspěvková 
organizace 

Jeremenkova 754 Kapacita: 800 
Volná kapacita: 188 

---  Kroužek první 
pomoci 

 Další kroužky 
neuvedeny 

Ostrava - Vítkovice 
9. AHOL - Střední 

odborná škola, 
s.r.o. 

Nám. Jiřího 
z Poděbrad 301 

Kapacita: 500 
Volná kapacita: 10 

---  Pěvecký kroužek 

 Kroužek španělštiny 

 Žurnalistický 
kroužek, tvorba 
časopisu MUCIN          

 Zdravý životní styl                             

 Fitness kroužek                                   

 IT kroužek                                         

 Taneční kroužek                            

 Výživové poradenství                   

 Přípr. k maturitě z AJ    

 Přípr. k maturitě z NJ                

 Přípr. k maturitě z 
ČJL                   

10. AHOL - Střední 
škola gastronomie, 
turismu a lázeňství 

Dušní 1106 Kapacita: 576 
Volná kapacita: 371 

--- Neuvedeno 

11. RB Střední odborné 
učiliště 
autoopravárenské, 
s.r.o. 

Zengrova 473 Kapacita: 340 
Volná kapacita: 121 

--- Neuvedeno 

12. Střední průmyslová 
škola, Ostrava-
Vítkovice, 
příspěvková 
organizace 

Zengrova 822 Kapacita: 700 
Volná kapacita: 311 

--- Neuvedeno 

13. Střední škola 
technická a 
dopravní, Ostrava-
Vítkovice, 
příspěvková 
organizace 

Moravská 964 Kapacita: 900 
Volná kapacita: 210 

 Školní 
psycholog 

Neuvedeno 

14. PORG - gymnázium 
a základní škola, 
o.p.s. 

Rostislavova 7 Kapacita: 
Volná kapacita: 

---  Spolupráce se ZUŠ E. 
Marhuly – zajišťuje 
blok volnočasových 
aktivit 

 AC Porg Ostrava 
(atletický klub) 

 Divadelní klub 

Ostrava – Jih 
15. AVE ART Ostrava, 

soukromá Střední 
umělecká škola a 
Základní umělecká 

Hasičská 550 Kapacita: 240 
Volná kapacita: 121 

--- Neuvedeno 



PODKLADOVÁ ANALÝZA KE KONCEPCI RODINNÉ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY | 63 

 

škola, s.r.o. 
(Hrabůvka) 

16. Gymnázium 
EDUCAnet Ostrava 
s.r.o. (Hrabůvka) 

Mjr. Nováka 1455 Kapacita: 160 
Volná kapacita: 66 

--- Neuvedeno 

17. Gymnázium, 
Ostrava-Hrabůvka, 
příspěvková 
organizace 

Františka Hajdy 
1429 

Kapacita: 670 
Volná kapacita: 82 

 Školní 
psycholog 

 

 Školní pěvecký sbor 

 Dramatický kroužek 

 Školní florbalová liga 

18. Gymnázium, 
Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6a, 
příspěvková 
organizace 

Volgogradská 
2632 

Kapacita: 500 
Volná kapacita: 92 

---  Košíková - chlapci, 
dívky 

 Odbíjená - dívky  

 Pěvecký sbor 
"Pátečníci"  

 Hobby klub pro dívky  

 Kroužek informatiky 
a programování  

 Psaní všemi deseti  

 Astronomický 
kroužek  

 Běžecký kroužek  

 Ekologický kroužek 

19. Gymnázium, 
základní škola a 
mateřská škola 
Hello s.r.o. 
(Hrabůvka) 

Bystřinova 90 Kapacita: 376 
Volná kapacita: 187 

---  Anglická konverzace 
s rodilým mluvčím 

 Angličtina – příprava 
na mezinárodní zk. 

 Angličtina – 
bookworms  

 Anglická gramatika   

 Němčina – příprava 
na certifikáty 
Deutsch; konverzace 

 Španělský jazyk  

 Španělská konver., 
literatura a 
kinematografie   

 Ruský jazyk   

 Latinský jazyk   

 Čínský jazyk   

 Kondiční běh   

 Vinyasa flow yoga   

 Maturitní testy z M  

 Matematika jinak 
(rozšiřující, 
zajímavá…), 
procvičující příklady   

 Srovnávací kurz 
matematiky pro 
studenty 1. ročníku 

 Narace v poezii a 
komparace literární 
předlohy s filmovou 
adaptací   

 Ostravsko – muzejní 
a archivní   
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 Filozoficko-
psychologické 
analýzy nad 
kontroverzními 
dogmaty soudobé 
lidské populace   

 Drátkování   

 Turistický kroužek   

 Vaření a pečení 
(studená kuchyně)   

 Ruční práce   

 Práce na pozemku   

 Tvorba webových 
stránek   

 Počítačová grafika a 
zpracování obrazu   

 Kybernetika   

20. Sportovní 
gymnázium Dany a 
Emila Zátopkových, 
Ostrava, 
příspěvková 
organizace 

Volgogradská 
2631 

Kapacita: 512 
Volná kapacita: 37 

--- Neuvedeno 

21. Střední průmyslová 
škola chemická 
akademika 
Heyrovského a 
Gymnázium, 
Ostrava, 
příspěvková 
organizace 
(Zábřeh) 

Středoškolská 
2854 

Kapacita: 720 
Volná kapacita: 296 

 Školní 
psycholog 

 

Neuvedeno 

22. Střední průmyslová 
škola stavební, 
Ostrava, 
příspěvková 
organizace 

Středoškolská 
2992 

Kapacita: 980 
Volná kapacita: 519 

---  Volejbal 

 Futsal 

 Kondiční posilování 

 Florbal 

 Kurz matematiky pro 
žáky 1. a 2. Ročníků 

 Kurz angličtiny pro 
žáky 1. a 2. ročníků 

 Přípravný kurz ke 
cambridgeské 
zkoušce PET 

 Seminář ze 
statických výpočtů 
pro 1. a 2. ročník 

 Seminář tvůrčího 
psaní pro žáky 3. a 4. 
Ročníků 

 Přípravný kurz ke 
zkoušce Zertifikat 
Deutsch 

23. Střední škola 
společného 
stravování, 
Ostrava-Hrabůvka, 

Krakovská 1095 Kapacita: 1260 
Volná kapacita: 372 

 Školní 
psycholog 

Neuvedeno 
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příspěvková 
organizace 

24. Střední škola 
stavební a 
dřevozpracující, 
Ostrava, 
příspěvková 
organizace 
(Zábřeh) 

U Studia 2654 Kapacita: 900 
Volná kapacita: 352 

 Školní 
speciální 
pedagog 

Neuvedeno 

25. Střední škola 
uměleckých 
řemesel, s. r. o. 
(Zábřeh) 

Gurťjevova 1823 Kapacita: 192 
Volná kapacita: 27 

--- Neuvedeno 

26. Vítkovická střední 
průmyslová škola 

Hasičská 1003 Kapacita: 1940 
Volná kapacita: 597 

 Školní 
psycholog 

Neuvedeno 

27. Střední odborná 
škola umělecká a 
gymnázium, s. r. o. 
(Zábřeh) 

Hulvácká 384 Kapacita: 190 
Volná kapacita: 80 

--- Neuvedeno 

Ostrava - Michálkovice 
28. Bezpečnostně 

právní akademie 
Ostrava, s. r. o., 
střední škola 

Sládečkova 393 Kapacita: 600 
Volná kapacita: 400 

--- Neuvedeno 

Ostrava - Poruba 
29. Biskupské 

gymnázium 
v Ostravě 

Karla Pokorného 
1284 

Kapacita: 360 
Volná kapacita: 34 

 Spirituál 
školy 

Neuvedeno 

30. Gymnázium Olgy 
Havlové, Ostrava-
Poruba, 
příspěvková 
organizace 

Marie Majerové 
1691 

Kapacita: 664 
Volná kapacita: 61 

---  Divadelní kroužek 
GYOHAVL 

 Psaní na klávesnici 
všemi deseti 

 Volejbalový kroužek 

 Zdravotnický kroužek 

 Kroužek španělského 
jazyka 

 Kroužek 
francouzského jazyka 

 Horolezecký kroužek 

 Kroužek německého 
jazyka 

31. Jazykové 
gymnázium Pavla 
Tigrida, Ostrava-
Poruba, 
příspěvková 
organizace 

Gustava Klimenta 
493 

Kapacita: 600 
Volná kapacita: 101 

--- Neuvedeno 

32. Obchodní 
akademie, Ostrava-
Poruba, 
příspěvková 
organizace 

Polská 1543 Kapacita: 730 
Volná kapacita: 439 

--- Neuvedeno 

33. Střední škola prof. 
Zdeňka Matějčka, 

17. listopadu 
1123 

Kapacita: 1250 
Volná kapacita: 265 

 Školní 
psycholog 

Neuvedeno 
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Ostrava-Poruba, 
příspěvková 
organizace 

 Školní 
speciální 
pedagog 
 

34. Střední škola 
služeb a podnikání, 
Ostrava-Poruba, 
příspěvková 
organizace 

Příčná 1108 Kapacita: 1300 
Volná kapacita: 227 

 Školní 
psycholog 

Neuvedeno 

35. Střední škola 
teleinformatiky, 
Ostrava, 
příspěvková 
organizace 

Opavská 1119 Kapacita: 480 
Volná kapacita: 168 

---  Kroužek kybernetiky 
a mladého vývojáře 

 Další kroužky 
neuvedeny 

36. Wichterlovo 
gymnázium, 
Ostrava-Poruba, 
příspěvková 
organizace 

Čs. exilu 669 Kapacita: 720 
Volná kapacita: 138 

---  Matematický 
kroužek 

 Fyzikální kroužek 
WiFy 

 English Drama Club 

 Exil Floorball League 

 Exil skupina první 
pomoci 

 „redakční kroužek“ 
GA-MA-JA 

Ostrava – Slezská Ostrava 
37. Gymnázium 

Hladnov a Jazyková 
škola s právem 
státní jazykové 
zkoušky, Ostrava, 
příspěvková 
organizace 

Hladnovská 1332 Kapacita: 570 
Volná kapacita: 55 

 Školní 
psycholog 
 

Neuvedeno 

38. Moravskoslezská 
obchodní 
akademie, s.r.o. 

Michálkovická 
1810 

Kapacita: 120 
Volná kapacita: 44 

--- Neuvedeno 

Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
39. Mezinárodní 

obchodní 
akademie Ostrava, 
s.r.o. 

Mojmírovců 1002 Kapacita: 165 
Volná kapacita: 140 

--- Neuvedeno 

40. Obchodní 
akademie a Vyšší 
odborná škola 
sociální, Ostrava-
Mariánské Hory, 
příspěvková 
organizace 

Karasova 1140 Kapacita: 1290 
Volná kapacita: 726 

--- Neuvedeno 

41. Přírodovědné 
gymnázium PRIGO 
Ostrava, s.r.o. 

Mojmírovců 1002 Kapacita: 360 
Volná kapacita: 298 

--- Neuvedeno 

42. Střední odborná 
škola waldorfská, 
Ostrava, 
příspěvková 

Klicperova 504 Kapacita: 120 
Volná kapacita: 9 

--- Neuvedeno 
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organizace 

43. Střední 
zahradnická škola, 
Ostrava, 
příspěvková 
organizace 
(Hulváky) 

Žákovská 288 Kapacita: 450 
Volná kapacita: 190 

--- Neuvedeno 

 

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ POBYTOVÉHO TYPU 

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nám poskytl 

seznam adres a přehled kapacit „školských zařízení pobytového typu“ za školní rok 

2014/2015 (data za aktuální školní rok v době sběru dat nebyla k dispozici). U zařízení 

zřizovaných MŠMT nejsou k dispozici data o volné kapacitě.  

Celkem jsme na území města identifikovali 17 školských zařízení pobytového typu, 

mezi které jsou zařazeny: 

 Dětské domovy (3), 

 Dětské domovy se školou (2), 

 Domovy mládeže (7), 

 Internáty (2), 

 Diagnostický ústav (1) 

 Středisko výchovné péče (1) 

 Výchovný ústav (1) 

Přehled zařízení s adresami a kapacitními údaji poskytuje následující tabulka. 

Tabulka 9: Přehled školských zařízení pobytového typu 

 Název Adresa Kapacita, volná 
kapacita 

1. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-
Hrabová, Reymontova 584/2a, příspěvková 
organizace 

Reymontova 584/2a, 
Ostrava-Hrabová 

Kapacita: 32 
Volná kapacita: 2 

2. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-
Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková 
organizace 

Na Vizině 28, Ostrava-
Slezská Ostrava 

Kapacita: 48 
Volná kapacita: 15 

3. Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, 
Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, 
příspěvková organizace 

Bukovanského 25, Ostrava-
Slezská Ostrava 

Kapacita: 24 
Volná kapacita: 1 

4. Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, 
Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, 
příspěvková organizace 

Krakovská 1095, Ostrava-
Hrabůvka 

Kapacita: 215 
Volná kapacita: 2 

5. Domov mládeže při Obchodní akademii a 
Vyšší odborné škole sociální, Ostrava-
Mariánské Hory, příspěvková organizace 

Karasova 1140, Ostrava -
Mariánské Hory 

Kapacita: 100 
Volná kapacita: 74 
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6. Domov mládeže při Sportovním gymnáziu 
Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, 
příspěvková organizace, Volgogradská 2631, 
Ostrava Zábřeh 

Volgogradská 2631, 
Ostrava - Zábřeh 

Kapacita: 60 
Volná kapacita: 15 

7. Domov mládeže při Střední škole prof. 
Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 
příspěvková organizace, 17. Listopadu 1123 

17. Listopadu 1123, 
Ostrava-Poruba 

Kapacita: 190 
Volná kapacita: 71 

8. Domov mládeže při Střední škole 
teleinformatiky, Ostrava, p.o.  

Opavská 1119, Ostrava - 
Poruba 

Kapacita: 102 
Volná kapacita: 28 

9. Domov mládeže při Střední zahradnické 
škole, Ostrava, p.o. 
 

Žákovská 288, Ostrava - 
Hulváky 

Kapacita: 75 
Volná kapacita: 11 

10. Domov mládeže při Vítkovické střední 
průmyslové škole  

Hasičská 1003, Ostrava - 
Hrabůvka 

Kapacita: 174 
Volná kapacita: 124  

11. Internát při Základní škola pro sluchově 
postižené a Mateřská škola pro sluchově 
postižené, p.o. 

Spartakovců 1153, Ostrava 
- Poruba 

Kapacita: 27 
Volná kapacita: 13 

12. Internát při Základní škole speciální, 
Ostrava-Slezská Ostrava, p.o. 

Těšínská 41 Kapacita: 25 
Volná kapacita: 6 

13. Dětský domov se školou při Diagnostický 
ústav pro mládež, dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče a základní škola 

Škrobálkova 16, Ostrava – 
Kunčičky 
Pracoviště: Zákrejsova 32, 
Ostrava - Přívoz 

Kapacita: 12 
Volná kapacita: 
nezjištěno 

14. Diagnostický ústav při Diagnostický ústav 
pro mládež, dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče a základní škola,  

Škrobálkova 16, Ostrava - 
Kunčičky 

Kapacita: 52 
Volná kapacita: 
nezjištěno 

15. Středisko výchovné péče při Diagnostický 
ústav pro mládež, dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče a základní škola  

Sídlo: Škrobálkova 16, 
Ostrava – Kunčičky 
Pracoviště: 
Antošovická 258, Koblov 

Kapacita: 24 
Volná kapacita: 
nezjištěno 

16. Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka Slezská 23, Ostrava-
Hrabůvka 

Kapacita: 78 
Volná kapacita: 
nezjištěno 

17. Dětský domov se školou při Dětský domov 
se školou a základní škola 

Pracoviště Jeseninova 4, 
Ostrava-Kunčice 

Kapacita: 18 
Volná kapacita: 
nezjištěno 

 

DALŠÍ ZAŘÍZENÍ PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Část věnovaná zařízení pro volnočasové aktivity je věnována sportovním klubům pro děti 

a mládež, kroužkům mimo školy a sociální služby (v centrech či střediscích volného času) 

a otevřeným klubům. Každé dílčí části se věnuje samostatná tabulka. 
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Sportovní kluby pro děti a mládež 

Přehled sportovních klubů pro děti a mládež jsme vytvořili syntézou dat z několika zdrojů:  

 ze seznamu klubů, kterým byla poskytnuta dotace ze strany MMO (poskytl Odbor 

kultury, sportu a volnočasových aktivit MMO), 

 ze seznamu sportovních klubů, které jsou sdruženy v Ostravské tělovýchovné unii 

(OTU), 

 z přehledu sportovních klubů na webových stránkách jednotlivých městských obvodů 

města Ostravy. 

Získaná data jsme dále ověřovali na webových stránkách klubů (pokud byly k dispozici). 

Celkem jsme na území města identifikovali 228 sportovních klubů, jejichž přehled včetně 

adres a zaměření uvádí následující tabulka. 

Tabulka 10: Přehled sportovních klubů 

 Název klubu Adresa Provozovaný sport 
(zaměření) 

Ostrava - Poruba 
1. Karate klub WAKIZASHI 

Ostrava, o.s 
Karla Pokorného 1382/56, 
Ostrava-Poruba 

Karate 

2. HK RT TORAX PORUBA 2011, 
o.s. 

Čkalovova 20, Ostrava-Poruba Hokej 

3. TJ SOKOL Poruba Vřesinská 121/97, Ostrava-
Poruba 

Tělocvičná jednota s oddíly 
- Házená 
- Hokejbal 
- Florbal 
- Box 
- Volejbal 
- Tenis 
- Futsal 
- Taneční skupina Styx 
- Cvičení dětí a žen 

4. Tenisový klub Kubáň Ostrava Slavíkova 6195/29a, Ostrava-
Poruba 

Tenis 

5. Hokejový klub RT TORAX 
Poruba , o.s. 

Čkalovova 6144/20, Ostrava-
Poruba 

Hokej 

6. Badmintonový klub Ostrava Mongolská 1430/20, Ostrava-
Poruba 

Badminton 

7. Maratón klub SEITL Ostrava Gen. Sochora 1206/13, 
Ostrava-Poruba 

Běhy na dlouhé tratě 

8. 1. JUDO CLUB Baník Ostrava 
o.s. 

Pobočka: 
Porubská 831/10, Ostrava-
Poruba 

Judo 

9. FBK Škorpioni Ostrava Nám. B. Němcové 665/8, 
Ostrava-Poruba 

Florbal 

10. FBC TIGERS Poruba Bedřicha Nikodema 4477/11, Florbal 
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Ostrava-Poruba 

11. SHOTOKAN KARATE KLUB 
ATTFIS 

Čkalovova 942/2, Ostrava-
Poruba 

Karate 

12. Sportovně střelecký klub 
Pouba - Skalka 

Vřesinská 2138/211, Ostrava-
Poruba 

Sportovní střelba 

13. Šerm Ostrava Ludvíka Podeště 1871/8, 
Ostrava-Poruba 

Šerm 

14. Klub plaveckých sportů 
Ostrava 

Gen. Sochora 1378/10, 
Ostrava-Poruba 

Plavecké sporty 

15. Sportovní klub JESTŘÁBI, o.s. Karla Pokorného 
1553/42,Ostrava-Poruba 

Hokej 

16. LR COSMETIC FREESTYLE SKI 
TEAM 

Spartakovců 6014/3, Ostrava-
Poruba 

Lyžování - freestyle 

17. BK SNAKES Ostrava Podroužkova 6047/57, 
Ostrava-Poruba 

Basketbal 

18. Vysokoškolský sportovní klub 
VŠB-TU Ostrava 

17. listopadu 2172/15, 
Ostrava-Poruba 

- Basketbal 
- Badminton 
- Basketbal 
- Futsal 
- Frisbee 
- Horolezectví 
- Karate 
- Kulturistika 
- Rekreační sport 
- Stolní tenis 
- Tenis 
- Veslování 
- Volejbal 

19. ATLETIKA PORUBA o.s. Porubská 832/12, Ostrava-
Poruba 

Atletika 

20. ZWĚŘ Pavlouskova 4432/3, Ostrava-
Poruba 

Futsal 

21. Basketbalový klub Poruba Gen. Sochora 1242, Ostrava-
Poruba 

Basketbal 

22. Sportovní klub Senátoři 
Ostrava 

Heyrovského 1581/5, Ostrava-
Poruba 

Šipky 

23. SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ 
POSTIŽENÝCH BANÍK 
OSTRAVA 

Hlavní třída 679/114, Ostrava-
Poruba 

Sportovní klub pro zrakově 
postižené 

24. Biantlonklub SMTu Poruba 
při DDM Ostrava-M.Hory 

Bohuslava Martinů 1380, 
Ostrava-Poruba 

Biatlon 

25. FK NEW DESIGN Ostrava Ludvíka Podeště 1868/10, 
Ostrava-Poruba 

Fotbal 

26. TJ VOKD Ostrava-Poruba Skautská 6093/11, Ostrava-
Poruba 

Tělocvičná jednota s oddíly 
- Šachy 
- Kuželky 
- Rekreačního lyžování 
- Sportovní gymnastika 
- Volejbal 

27. Sportovní klub X-AIR Ostrava O. Jeremiáše 6000/33, 
Ostrava-Poruba 

Běh 
Triatlon 

28. TJ Slavoj Ostrava-Poruba Průběžná 1721, Ostrava-
Poruba 

Tělovýchovná jednota 

29. TJ VD Start Ostrava-Poruba Slavíkova 6055/14, Ostrava-
Poruba 

Tělovýchovná jednota s oddíly 
- Tenis 
- Kopaná 
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- Volejbal 

30. TJ Jindřich Ostrava R. Prchaly 4480, Ostrava-
Poruba 

Tělovýchovná jednota 

31. SK Jiří Team Ostrava Opavská 6031, Ostrava-
Poruba 

Cyklokros 

32. HC Ostrava Star A. Brýdové 1789, Ostrava-
Poruba 

Hokej 

33. Taekwon-Do ITF Ostrava Studentská (JOB-c) 17, 
Ostrava-Poruba 

Taekwon-Do 

34. RH Piving floorgall club 
Ostrava 

Kopeckého 605, Ostrava-
Poruba 

Florbal 

35. BK LR Cosmetic Ostrava Čkalovova 1379, Ostrava-
Poruba 

Bruslení 

36. YACHT CLUB MCHZ OSTRAVA Podroužkova 1689, Ostrava-
Poruba 

Yachting 

37. Boxing Club Poruba o.s. Ivana Sekaniny 1794/5, 
Ostrava-Poruba 

Box 

38. SKSB Ostrava Průběžná 6178/2, Ostrava-
Poruba 

- Baseball  
- Softball 

39. SK QUATRO FITNESS Alžírská 16, Ostrava-Poruba Fitness  

40. 1. SC WOOW Vítkovice Řecká 1473/1, 708 00 Poruba Florbal 

41. BC Poruba L. Podeště 1936, Ostrava-
Poruba 

Kulečník 

42. Junior club polní kuše Sokolovská 1251/58, Ostrava-
Poruba 

Polní kuše 

43. Sportovní klub RADOCH 
Poruba 

F. Četyny 4465/8, Ostrava-
Poruba 

Kulturistika 

44. TJ TURISTA VOKD Ostrava-
Poruba 

Vietnamská 1541, Ostrava-
Poruba 

Turistika 

45. HC VENEZIA Svojsíkova  1595/4, Ostrava-
Poruba 

Hokej 

46. CDU SPORT-VOLNÝ ČAS o.s. Opavská 775/89, Ostrava-
Poruba 

Míčové sporty 

47. Sport NES Ostrava Alšovo nám. 691/4, Ostrava-
Poruba 

Sportovní klub neslyšících 

48. OKINAWA KARATEDÓ Alžírská 1515/5, Ostrava-
Poruba 

Karate 

49. TJ LIGA STOVKAŘŮ Ostrava Zdeňka Štěpánka 1878/2, 
Ostrava-Poruba 

Tělovýchovná jednota 
- Běh 

50. 1. PM OSTRAVA , o.s. Vřesinská 121/97, Ostrava-
Poruba 

Stolní tenis 

Ostrava – Mariánské Hory 
51. Ju Jitsu Ostrava Novinářská 1113/3, Ostrava-

Mariánské Hory 
Ju jitsu 

52. FBC BAZINGA OSTRAVA, o.s. Gen. Janka 1156/1, Ostrava-
Mariánské Hory  

Florbal 

53. SK FIT & FUN STUDIO 
OSTRAVA 

Tovární 486/7, Ostrava-
Mariánské Hory 

Aerobik 
Tanec 

54. Sportovní klub BESKYD 
HANDICAP 

Gen. Hrušky 1197/2, Ostrava-
Mariánské Hory 

Sportovní klub vozíčkářů - ragby 

55. Taneční klub Jarky Calábkové 
Ostrava, o.s. 

Korunní 699/49, Ostrava-
Mariánské Hory 

Tanec 

56. TJ Mariánské Hory, o.s. U Dvoru 1229/5, Mariánské 
Hory (lukostřelecký oddíl) 

Tělovýchovná jednota 
- Volejbal 
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Raisova 12, Ostrava - 
Mariánské hory 

- Tenis 
- Šachy 
- Lukostřelba 

57. SK kuželky Ostrava 1. máje 11, Ostrava-Mar.Hory Kuželky 

58. SK FÉNIX OSTRAVA Novoveská 63/34 Ostrava-
Mar.Hory 

Fotbal 

59. Jezdecký klub CABALLERO Slevárenská  3 Ostrava-
Mariánské Hory 

 

60. GÓRECKÁ MIROSLAVA Ing. - 
Mirago 

Klínová 840/6, Ostrava-
Hulváky 

Vodáctví 

61. TJ SLOVAN Ostrava Žákovská 2026/26, Ostrava-
Hulváky 

Tělovýchovná jednota 
Fotbal 

62. TJ Sokol Mariánské Hory Raisova 12, Ostrava - 
Mariánské hory 

Tělovýchovná jednota 
- Ragby 

63. Městský fotbalový klub 
Ostrava 

Novoveská 63/34, Ostrava-
Mariánské Hory 

Fotbal 

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 
64. LK Baník Ostrava, o.s. Nádražní 561/175, Ostrava-

Přívoz 
Lyžování 

65. TJ Sokol Moravská Ostrava Sokolská třída 46/1918, 
Ostrava-Moravská Ostrava 

Tělovýchovná jednota s oddíly 
- gymnastika 
- vzpírání 

66. TJ Sokol Ostrava Sokolská třída 48, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Tělovýchovná jednota s oddílem 
- házená 

67. Taneční klub KATLEN 
Ostrava, o.s. 

ČERNÁ LOUKA, Pavilon E 
2.patro, vedle Loutkového 
divadla 

Tanec 

68. Sportovní klub POLICIE 
OSTRAVA 

30. dubna 1682/24, Ostrava-
Moravská Ostrava 
 

- Aikido 
- Judo 
- Asociace sport pro všechny 
- Lyžování 
- Odbor rekreačních sportů 
- Potápěčský klub Abbys 
- Kynologie 
- Turistika 
- Sebeobrana 
- Dětský tenisovo-atletický oddíl 

DATO 
- Střelecký klub 

69. BASKET OSTRAVA Sokolská třída 1918/46, 
Ostrava-Moravská Ostrava 

Basketbal 

70. KA 1 SPORT TEAM , o.s. Gajdošova 388/9, Ostrava-
Moravská Ostrava 

- Kickbox 
- Kung-fu 
- Akrobacie 

71. 1. JUDO CLUB BANÍK 
OSTRAVA o.s. 

Pobočka: 
Hrušovská 2953/15, Moravská 
Ostrava 

Judo 

72. Sportovní klub vozíčkářů 
Ostrava 

Varenská 3098/40a, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Sportovní klub vozíčkářů 

73. Spolek vodáků CAMPANULA, 
o.s. 

Nádražní 884/116, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Vodáctví 

74. KARATE TYGR SHOTOKAN Nádražní 1078/4, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Karate 

75. TJ Ostrava Varenská 3098/40a, Ostrava-
Moravská Ostrava 

- Judo 
- Florbal 



PODKLADOVÁ ANALÝZA KE KONCEPCI RODINNÉ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY | 73 

 

- Futsal 
- Volejbal 
- Házená 
- Basketbal 
- Tenis 
- Stolní tenis 

76. Basketbalový klub NH 
OSTRAVA 

Cingrova 1627/10, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Basketbal 

77. VK OSTRAVA Hrušovská 2678/20, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Volejbal 

78. SBA Squash club Nádražní 3067/66, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Squash 

79. BSO Squash Club Cihelní 95, 702 00 Ostrava-
Přívoz 

Squash 

80. KFV ROUB VÍTKOVICE Hornická 2675/50, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Futsal 

81. Handball club OSTRAVA o.s. Hrušovská 2678/20, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Házená 

82. Sportovní klub orientačního 
běhu Ostrava, o.s. 

Petra Křičky 2695/19, 
Ostrava-Moravská Ostrava 

Orientační běh 

83. Basketbalové centrum 
mládeže Ostrava 

Cingrova 1627/10, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Basketbal 

84. YOGI Racing Ostrava Nádražní 37, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Cyklistika 

85. Tenisový klub TJ Baník 
Ostrava OKD 

Budečská 2, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Tenis 

86. TJ Unie Hlubina Gajdošova 2287/31, Ostrava - 
Moravská Ostrava 

Fotbal 

87. SKV Ostrava Gajdošova ul. 14, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Stolní tenis 

88. Volejbalový klub DHL Hrušovská 2953/20, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Volejbal 

89. Klub vodáků Kaskády Maroldova 2992/3, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Vodáctví 

90. USK Slávie Ostravská 
univerzita 

Varenská 40, Ostrava-
Moravská Ostrava 

- Basketbal 
- Futsal 
- Horolezectví 
- Softball 
- Sport pro všechny  
- Volejbal 

91. SK Michálkovice ZPS Sokolská 2537/59, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Klub zdravotně postižených 
kuželkářů 

92. Sportovní klub Městské 
policie Ostrava 

Hlubinská 6, Ostrava-
Moravská Ostrava 

- Kopaná 
- Florbal 
- Cykloturistika 
- Ju Jitsu 
- Karate 
- Aikido 
- Střelecký oddíl 

93. SSK Patriot - Ostrava Cihelní 2581/81, Ostrava - 
Moravská Ostrava 

Sportovní střelba 

94. Veslařský klub PERUN Na Náhonu 30/82, Ostrava-
Přívoz 

Veslování 

95. Sportovní klub zdravotně 
postižených turistů KČT 
Ostrava 

Náměstí Svatopluka Čecha 
518/10, Ostrava-Přívoz 

Sportovní klub zdravotně 
postižených turistů 
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96. Hornická TJ Odra Ostrava Palackého 912/27, Ostrava-
Přívoz 

Tělovýchovná jednota 
- Šachy 

97. Šachový klub HM Ostrava Engelmüllerova 3029/2, 
Ostrava-Přívoz 

Šachy 

98. SKI S + H Mariánskohorská 2746/21, 
Moravská Ostrava-Přívoz 

Lyžování 

99. CISO Ostrava Nám. Sv. Čecha  518/10, 
Ostrava-Přívoz 

Centrum individuálních sportů  

100. SSK Corrado Cihelní 128/27, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Sportovní střelba 

101. TJ Lokomotiva Ostrava Fügnerova 1, Ostrava - Přívoz Fotbal 

102. FC Vinnic Ostrava Poděbradova 61A, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Fotbal 

103. FSK DEVES FIFEJDY Gen. Píky 3038/1A, Ostrava-
Moravská Ostrava 

- Fotbal 
- Futsal 

104. SK MYSON OSTRAVA Hornická 54, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Fotbal 

105. SK Michálkovice   Ahepjukova 11 Ostrava-
Moravská Ostrava 

Stolní tenis 

106. FC TAHOUNI 30. dubna 17, Ostrava-
Moravská Ostrava 

Fotbal 

Ostrava – Slezská Ostrava 
107. FC BANÍK OSTRAVA OKD, a.s. Bukovanského 1028/4, 

Ostrava-Slezská Ostrava 
Fotbal 

108. TJ GYMNÁZIUM Hladnov Hladnovská 1332/35 
Slezská Ostrava 

Tělovýchovná jednota 
Basketbal 

109. TK Antošovice o.s. Antošovická 12, Ostrava-
Antošovice 

Tenis 

110. FC Heřmanice Slezská Na Strži 368/10, Ostrava-
Heřmanice 

Fotbal 

111. SK Mušketýr-Slezská Ostrava Zátiší 474, Ostrava – Svinov Jezdectví 

112. TJ Sokol Koblov Na Skotnici  317, Ostrava-
Koblov 

Fotbal 

113. FBC OSTRAVA o.s. Motýlová 147/16, Ostrava-
Heřmanice 

Florbal 

114. HORO CLUB HEŘMANICE, o.s. Záblatská 363/12, Ostrava-
Heřmanice 

Horolezectví 

115. SK  Rapid Muglinov Hladnovská 128, Ostrava-
Muglinov 

Fotbal 

116. Melody Boys Hlučín Křížkovského 64, Ostrava-
Muglinov 

Florbal 

117. BOXING CLUB OSTRAVA a.s. Hladnovská 259/128, Ostrava-
Muglinov 

Box 

118. HR RACING TEAM o.s. Rudná 633/53, Ostrava-
Kunčičky 

Motorkářský klub 

119. SPORTOVNÍ KLUB SIOUX 
ARROWS o.s. 

Škrobálkova 247/22, Ostrava-
Kunčičky 

Lukostřelba 

120. TJ Kunčičky Polní osada 86, Ostrava - 
Kunčičky 

Tělovýchovná jednota 

121. SDO Brontosauři Rajnochova 6, Ostrava-
Kunčičky 

Jezdectví 

122. TJ Baník Stachanov Plovárenská 383/11, Ostrava-
Hrušov 

Tělovýchovná jednota 

123. TJ Jiskra MCHZ Ostrava V Koutech, Ostrava - Muglinov Fotbal 
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Hrušov 

124. TJ Baník Zárubek Hlavní třída 678, Ostrava Tělovýchovná jednota 

125. FC Vítkovice 1919 Hradní 27/34, 710 00 Ostrava 
- Slezská Ostrava 

Fotbal 

Ostrava - Vítkovice 
126. COMO-3 GYM Šalounova 778/18, Ostrava-

Vítkovice 
- Thajský box 
- MMA 
- Kickbox 

127. Městský fotbalový klub 
Vítkovice, a.s. 

Závodní 2992/86D, 703 00 
Ostrava - Vítkovice 

Fotbal 

128. C.I.P. OSTRAVA Sirotčí 587/52, Ostrava-
Vítkovice 

Futsal 

129. FC Vítkovice, a.s. Závodní 2891/86, Ostrava-
Vítkovice 

Fotbal 

130. Gymnastický klub Vítkovice Halasova 835/19, Ostrava-
Vítkovice 

Gymnastika 

131. SSK Vítkovice Závodní 2891/86 
Ostrava 

- Atletika 
- Basketbal 
- Horolezectví 
- Jachting 
- Moderní gymnastika 
- Házená 
- Silový trojboj 
- Turistický oddíl 

132. Sportovní klub neslyšících 
SSK Vítkovice 

Závodní 2891/86, Ostrava-
Vítkovice 

- Atletika 
- Fotbal 
- Volejbal 

133. TK Kentaur NOVA-Vítkovice Závodní 2885/86, Ostrava-
Vítkovice 

Tenis 

134. Sportovní klub D-KLUB 
Ostrava 

Vrázova 9, Ostrava-Vítkovice Klub outdoorových aktivit 

135. Sportovně střelecký klub 
Ostrava - Vítkovice 

Závodní 1411/86, Ostrava - 
Vítkovice 

Sportovní střelba 

136. FC Vítkovická nemocnice 
Blahoslavené Marie Antoníny 
1853 

Zalužanského 1192/15, 
Ostrava-Vítkovice 

Fotbal 

137. TJ Sokol Vítkovice Výstavní 113, Ostrava-
Vítkovice 

Tělovýchovná jednota s oddíly 
- Šachy 
- Zápas 
- Tanečního sport - TK AKCENT  
- Badminton 
- Silový trojboj 

138. Taekwon-Do ITF IL DONG 
Ostrava 

Horymírova 2978/100, 
Ostrava - Zábřeh 

Taekwon-Do 

139. SPORTCLUB METALURG U Studia 67/29, Ostrava-
Zábřeh 

- Badminton 
- Florbal 
- Futsal 
- Stolní tenis 

140. METAN TRIALS Starobělská 1181/36, Ostrava-
Zábřeh 

Cyklotrial 

141. 
 

1. JUDO CLUB BANÍK 
OSTRAVA o.s. 

Jaroslava Misky 71/11, 
Ostrava-Dubina 

Judo 

Pobočka: Kosmonautů 
2217/15, Zábřeh 

Judo 

Pobočka: Mjr. Nováka Judo 
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1455/34, Hrabůvka 

142. ATARA KARATE KLUB Plzeňská 2627/16, Ostrava-
Zábřeh 

Karate 

143. IBK TRE KRONOR OSTRAVA Staňkova 242/32, Ostrava-
Výškovice 

Florbal 

144. TRIATLON KLUB OSTRAVA Chaloupeckého 1341/15, 
Ostrava-Zábřeh 

Triatlon 

145. Bike 2000 Adamusova 1315/2, Ostrava-
Hrabůvka 

Cyklistika 

146. KLUB DRÁHOVÉHO GOLFU 
2000 OSTRAVA 

Horymírova 3146/119A, 
Ostrava-Zábřeh 

Dráhový golf 

147. FC Ostrava-Jih , o.s. Krasnoarmejců 2283/26a, 
Ostrava-Zábřeh 

Fotbal 

148. Sportovní basketbalová škola 
Ostrava o.s. 

Václava Košaře 102/22, 
Ostrava-Dubina 

Basketbal 

149. HC VÍTKOVICE STEEL Ruská 3077/135, Ostrava-
Zábřeh 

Hokej 

150. SK thajského boxu 
HAMRGYM 

Josefa Kotase 1185/5, 
Ostrava-Hrabůvka 

Thajský box 

151. FBC JESTŘÁBI OSTRAVA Jubilejní 314/56, Ostrava-
Hrabůvka 

Florbal 

152. TJ SOKOL Hrabůvka Adamusova 1500/4, Ostrava-
Hrabůvka 

Tělovýchovná jednota 
- Dívčí házená 

153. SK ROYS Bedřicha Václavka 989/8, 
Ostrava-Bělský Les 

- Volejbal 
- Westernové ježdění 
- Vodní sporty 
- Lyžování 
- Turistika 
- Cykloturistika 

154. ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA Bedrnova 2945/1, Ostrava-
Zábřeh 

- Stolní hokej 
- Billiard Hockey  
- Šprtec 

155. Sportovní klub Florbaloví 
nadšenci Ostrava 

Česká 932/16, Ostrava-Zábřeh Florbal 

156. HC Medvědi Ostrava Františka Formana 256/20, 
Ostrava-Dubina 

Hokej 

157. Klub jógy Ostrava, o.s. Kubalova 398/67, Ostrava-
Výškovice 

Jóga 

158. 1.SC VÍTKOVICE o.s Horní 287/81, Ostrava-Dubina Florbal 

159. Sport klub Ostrava Jih Horní 729/31, Ostrava - 
Hrabůvka 

- Horolezectví 
- Cyklistika 

160. Boxing Club Vítkovice Břustkova 2, Ostrava-
Výškovice 

Box 

161. TJ SBD Ostrava Zábřeh Paseky 8, Ostrava-Jih Tělovýchovná jednota s oddílem 
- Nohejbal 

162. TJ Jiskra Zábřeh Na Drahách 1417/39, Ostrava-
Zábřeh 

Tělovýchovná jednota 

163. TJ Ostrava-Zábřeh P.Lumumby 3, Ostrava-Zábřeh Turistika 

164. TJ Sokol Zábřeh Sokolská 94/13, 789 01 
Zábřeh 

Tělovýchovná jednota s oddíly 
- Fotbal 
- Florbal 
- Sálová kopaná 
- Stolní tenis 
- Tenis 
- Volejbal 

165. TJ Metasport Úlehlova 17, Ostrava- Tělovýchovná jednota 
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Hrabůvka 

166. UHC Aligator Ostrava Tylova 2, Ostrava-Zábřeh Hokej 

167. SHOTOKAN KARATE 
OSTRAVA 

Horymírova 10, Ostrava-
Zábřeh 

Karate 

168. TJ Amatérský club DERBY 
Ostrava 

Jugoslávská 55, Ostrava-
Zábřeh 

Tělovýchovná jednota 

169. SK FBK RAFANI OSTRAVA Krestova 4, Ostrava-Hrabůvka Florbal 

170. SK SVINOV V.Jiříkovského 165/23, 
Ostrava-Dubina 

Stolní tenis 

171. ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA Kubalova 83, Ostrava-
Výškovice 

Šprtec 

172. SFK FBC VIPERS Ostrava Jubilejní 100, Ostrava-
Hrabůvka 

Florbal 

173. ČSKA Ostrava Břustkova 17, Ostrava-
Výškovice 

Florbal 

174. SK TNR Ostrava Dvouletky 31, Ostrava-
Hrabůvka 

Florbal 

175. Golf klub Ostrava Výškovická 104, Ostrava-
Zábřeh 

Golf 

176. JUNIOR GOLF Česká 1078/31, Ostrava-
Zábřeh 

Golf 

177. VK  SG Ostrava Výškovická 2631, Ostrava-
Zábřeh 

Volejbal 

178. OS Pohodový klub Sangati Dr. Martínka 69, Ostrava-
Hrabůvka 

Jóga 

179. Šipkový klub Karlos Tylova 2779/4, Ostrava-
Zábřeh 

Šipky 

180. Free.lepus.cz Cholevova 35, Ostrava-Jih Běh 

181. Klub kulturistiky, 
FITCENTRUM DRAGON 

Herolda 12, Ostrava-Bělský les Kulturistika 

182. KV Hastrman Dolní 30, Ostrava-Zábřeh - Vodáctví 

Ostrava - Hrabová 
183. TJ SOKOL Hrabová Paskovská 209/195, Ostrava-

Hrabová 
Tělovýchovná jednota 

184. MVIL OSTRAVA Šrobárova 517/9, Ostrava-
Hrabová 

Florbal 

185. 1. ODKVĚT Hrabová Jestřábského 511/2, Ostrava-
Hrabová 

Florbal 

186. SPORT OSTRAVA, o.s. Jezdiště 213/15A Ostrava-
Hrabová 

Nenalezeno 

187. Aerobic Team KN Ostrava Guťejevova 1823/8, Ostrava - 
Zábřeh 

Aerobic 

Ostrava - Třebovice 
188. TJ SOKOL Třebovice Třebovická 5351/34, Ostrava-

Třebovice 
Tělovýchovná jednota 

189. Orel jednota Ostrava-
Třebovice 

Na Valech 307, Ostrava-
Třebovice 

Tělovýchovná jednota 

190. SK Slavie Třebovice Kochova 5539/6, Ostrava-
Třebovice 

Fotbal 

Ostrava - Proskovice 
191. KUČERA TEAM Jarkovská 341/15, Ostrava-

Proskovice 
Florbal 
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192. TJ SOKOL Proskovice Světlovská 91/41, Ostrava-
Proskovice 

Tělocvičná jednota s oddíly 
- Stolní tenis 
- Tenis 

Ostrava - Petřkovice 
193. FC ODRA PETŘKOVICE Petřkovická 721/1, Ostrava-

Petřkovice 
Fotbal 

194. Penguin´s ski club Ostrava Balbínová 572, Ostrava-
Petřkovice 

Lyžování 

195. Sportovní klub Judo 
Permoník 

Balbínova 178/4, Ostrava-
Petřkovice 

Judo  

196. TJ Ostrava-Petřkovice U sokolovny 145, Ostrava-
Petřkovice   

Tělovýchovná jednota 

197. TORO FIFEJDY Hlučínská 39 Ostrava-
Petřkovice 

Futsal 

Ostrava – Polanka nad Odrou 
198. FK SK POLANKA Heleny Salichové 1178, 

Ostrava-Polanka nad Odrou 
Fotbal 

199. DTJ Polanka nad Odrou Hraničky 701, Ostrava-
Polanka nad Odrou 

- Házená 
- Volejbal 

200. TJ Sokol Polanka nad Odrou 1. května 1183/131a, Ostrava-
Polanka nad Odrou 

Tělovýchovná jednota s oddílem 
- Florbal 
- Stolní tenis 

201. TJ HKC Ostrava Janovská 1069/13, Ostrava-
Polanka nad Odrou 

Tělovýchovná jednota 

Ostrava – Krásné Pole 
202. TJ Sokol Krásné Pole Sklopčická 557, Ostrava-

Krásné Pole 
Tělovýchovná jednota 
- Fotbal 

203. HC KRÁSNÉ POLE, Ostrava Dr. Martínka 1142/19, 
Ostrava-Hrabůvka 

Hokej 

Ostrava – Hošťálkovice 
204. ŠK HOŠŤÁLKOVICE Výhledy 324, Ostrava-

Hošťálkovice 
Šachy 

205. TJ SOKOL Hošťálkovice Výhledy 321, Ostrava-
Hošťálkovice 

Tělovýchovná jednota 

206. HC Kora Hošťálkovice Hlavní 22/2, Ostrava-
Hošťálkovice 

Hokej 

Ostrava – Pustkovec 
207. TJ SOKOL Pustkovec Pustkovecká 356/103, 

Ostrava-Pustkovec 
Tělovýchovná jednota s oddílem 
- Fotbal 

208. AC ČEPO PUSTKOVEC Plk. Rajm. Prchaly  306 
Ostrava-Pustkovec   

Malá kopaná 

209. Krav Maga - Moryl Team ČR Marty Krasové 4455/21 
Ostrava-Pustkovec 

Krav maga 

Ostrava – Stará Bělá 
210. TJ SOKOL Stará Bělá Junácká 12, Ostrava-Stará 

Bělá 
Tělovýchovná jednota s oddílem 
- Tenis 

211. Orel jednota Ostrava - Stará 
Bělá 

Klečkova 850/13, Ostrava-
Stará Bělá 

Tělovýchovná jednota 

212. Tenisový klub ARBREX Na Úžině 1113/14, Ostrava- Tenis 
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Stará Bělá 

213. Jezdecký klub Baník Ostrava K průplavu 729, Ostrava-Stará 
Bělá 

Jezdectví 

214. LKK KOCIÁNKA Ostrava Hořínkova 20/835, Ostrava-
Stará Bělá 

Lyžování 

215. FK Stará Bělá Potoky  622/44, Ostrava-Stará 
Bělá 

Fotbal 

Ostrava – Nová Ves 
216. TJ SOKOL Ostrava-Nová Ves U Boříka, Ostrava-Nová Ves Tělovýchovná jednota s oddílem 

- Tenis 

Ostrava – Plesná 
217. TJ SOKOL Ostrava-Plesná Plesná 129/97, Ostrava-Plesná Tělocvičná jednota s oddíly 

- Badminton 
- Volejbal 
- Kopaná 

Ostrava – Lhotka 
218. SK Ostrava Lhotka   Hlohová  225/17 Ostrava-

Lhotka 
- Fotbal 
- Badminton 

Ostrava – Radvanice a Bartovice 
219. HC Radvanice o.s. Přední 1172/21, Ostrava-

Radvanice 
Hokej 

220. TJ Baník Radvanice Těšínská 1320/380, Ostrava-
Radvanice,  

Tělovýchovná jednota s oddílem 
- Fotbal 

221. TJ Sokol Radvanice-Bartovice Havláskova 5, Ostrava-
Radvanice 

Tělovýchovná jednota s oddílem 
- Stolní tenis 

Ostrava – Michálkovice 
222. FC SLAVIA Michálkovice Rychvaldská 788/4, Ostrava-

Michálkovice 
Fotbal 

Ostrava – Svinov 
223. Ostrava Steelers Zátiší 474, Ostrava-Svinov Americký fotbal 

224. TJ Vítkovice - Svinov Bílovecká 44/483, Ostrava-
Svinov 

Fotbal 

225. TJ Sokol Svinov Stanislavského 480, Ostrava-
Svinov 

Tělovýchovná jednota s oddíly 
-  Házená 
-  Volejbal 

226. TK spolek tenisu Svinov Tichá 831/6, Ostrava-Svinov Tenis 

Ostrava – Martinov 
227. TJ Sokol Martinov Na Svobodě, Ostrava-

Martinov 
Tělovýchovná jednota s oddíly 
- Futsal 
- Hokejbal 

228. TJ Dynamo DPMO Ostrava Martinovská 40, Ostrava-
Martinov 

Fotbal 
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Kroužky ve školských zařízeních (mimo školy) 

Školská zařízení – Domy dětí a mládeže (DDM) jsme identifikovali na základě výpisu 

z rejstříku školských zařízení MŠMT. Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

Magistrátu města Ostravy nám poskytl informace o domech dětí a mládeže zřizovaných 

městem Ostrava (název, adresa, souhrnná statistika za rok 2014/15). Data o Salesiánském 

středisku volného času Don Bosco a o nabídce kroužků pro školní rok 2015/2016 (také 

u příspěvkových organizací města) jsme čerpali z webových stránek zařízení. 

Na území města se nachází 5 DDM, které poskytují své služby na 12, resp. 11 pracovištích (1 

pracoviště je táborová základna) v těchto městských obvodech: 

 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz (2), 

 Ostrava – Mariánské Hory (1), 

 Ostrava – Plesná (1), 

 Ostrava – Jih (3), 

 Ostrava – Poruba (4). 

Jedenáct z pracovišť nabízí zájmové vzdělávání pro děti a mládež (v malé míře i pro dospělé 

nebo rodiče s dětmi) v podobě kroužků. Každé ze zařízení města nabízí okolo 100 různých 

kroužků, Salesiánské středisko volného času Don Bosco pak 28 kroužků, jejichž přehled nabízí 

následující tabulky. 

Tabulka 11: Přehled kroužků ve školských zařízeních – Domy dětí a mládeže 

Název Adresa Statistika 2014/15 
SVČ Moravská 
Ostrava 

Ostrčilova 19/2925, Ostrava – 
Moravská Ostrava 
Další pracoviště: 
Táborová základna - Osada 
Klokočůvek, Jakubčovice n/Odrou 

Akce pro veřejnost 
555 akcí 
34 242 účastníků 
Kroužky 
104 kroužků 
1270 účastníků 

Tábory, pobytové akce 
20 táborů a pobyt. akcí 
572 účastníků 
Celkem 
679 akcí 
36084 účastníků 
 

Nabídka kroužků 2015/2016 

Badminton I. – III. 
Baletní příprava 
Basket (dívky) I. - IV. 
Bodystyling 
Capoeira děti pokročilí 
Capoeira děti začátečníci 
Capoeira dospělí 
Digitální fotografie 
Disco Dance 

Klub Berušky pro R + D 
Klub Světlušky pro R +D 
Klub Vrabčáci pro R + D  
Klub šití - začátečníci 
Kopaná 
Kouzelná paleta - výtv. techniky 
Kouzlo magie - kouzelnictví 
Krav maga 
Kytara k táboráku I. – III. 

Plavání I., II. 
Plavecký klub Vodní hrátky I., II. 
Putování vesmírem 
(astronomie) 
Rybářský kroužek 
Rytmika 
Smím prosit (taneční kurz) 
Step aerobik 
Stolní tenis I., II. 
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Divadlo Před oponou, za oponou 
Divadlo SVČ 
Dobroty (vaření) 
Florbal I. – III. 
Gymnastika 
Gymnastika pro mažoretky 
Házená I., II. 
Hokus Pokus začátečníci 
Hooping (tanec s kruhem) 
Jóga a zdravé cvičení 
Jóga I., II. 
Karate pokročilí 
Karate začátečníci 
Keramika I. - IV. 
Keramikáček 
 

Malý animátor 
Mažoretky KOPRETINKY 
Mažoretky MINIES 
Mažoretky přípravka 
Mažoretky Sedmikrásky pokročilí 
Mažoretky Sedmikrásky TEAM 
Míčové hry 
Minecraftoví agenti (PC) I. – III. 
Mladý přírodovědec 
Mladý technik 
Modelářský kroužek 
Módní návrhářství 
Orient a taneční zumbování 
Orientální tance 
Pilates 
 

Street dance pokročilí 
Street dance začátečníci 
Šachy a jiné deskové hry 
Školička I., II. 
Španělština začátečníci 
Turistický klub 
Vaření v angličtině II. 
Veselá vařečka (vaření) 
Volejbal (pokročilí) 
Všestranka 
Výtvarná grafika a ilustrace 
Výtvarné hrátky I. 
Zdravé pískání začátečníci 
Zdravotník 
Zobcová flétna I., II. 
Zumba 

Název Adresa Statistika 2014/15 
SVČ Korunka, 
Mariánské 
Hory 

Korunní 49, Ostrava – Mariánské 
Hory 
Další pracoviště:  

 Středisko přírodovědců, 
Čkalovova 10, Ostrava – 
Poruba 

 Středisko turistiky, B. Martinů 
17, Ostrava - Poruba 

Akce pro veřejnost 
632 akcí 

45 498 účastníků 

Kroužky 
94 kroužků 
1712 účastníků 

Tábory, pobytové akce 
31 táborů a pobyt. akcí 
1114 účastníků 
Celkem 
757 akcí 
48324 účastníků 

Nabídka kroužků 2015/2016 - Středisko Korunní, Korunní 49, Ostrava – Mariánské Hory 

Výtvarný I. - VI.*  
Výtvarný pro MŠ  
Rybářský kroužek MS Ostrava - Mar. 
Hory  
Cvičení na trampolínách  
Lyžařská školka  
Snowboard školka  
PRAHlubina 
Keramika I. * - III.*, VI. *, VII. *  
Taneční klub J. Calábkové – Sluníčka 
 

Taneční klub J. Calábkové - Berušky  
Taneční klub J. Calábkové - Kočky 
Taneční klub J. Calábkové - hl. kat 
Kuchařské dobroty  
Mažoretky  
HLUBINA - soubor  
HLUBINA – muzika 
Malý záchranář 
Vzdušná akrobacie 
Pojďte s námi za zvířátky  
 

Zdravotní cvičení I. - IV.  
Žonglování pro začátečníky  
Dětský taneční aerobic  
Parlament děti a mládeže m. 
Ostravy  
Klub deskových her Korunka *  
Divadelní soubor ZATÍMnijak * 
  
 

Nabídka kroužků 2015/2016 - Středisko přírodovědců,  Čkalovova 10, Ostrava - Poruba 

Hodinka se zvířátky  
Stolní tenis - pro začátečníky  
Stolní tenis pro mírně pokročilé  
Králíčci - hrátky nejen se zvířátky  
Klub deskových her - aneb kdo si 
hraje   
Teraristika - pro začátečníky  
Teraristika pro pokročilé 
Pohybové hry   
 

Mladý záchranář 
Hodinka se zvířátky  
Chovatelský - Křečci  
Výtvarka a zábavné hry  
Tancuj,tancuj panáčky  
Zoologicko-chovatelský - Veverky   
Zvířátka pro nejmenší  
Little gym 
Sportovní přípravka  
 

Malí badatelé - tajemství 
přírody  
Výtvarka - pro začátečníky  
Foťáček  
Relaxační klub pro ženy 
Hodinka se zvířátky  
Morčatka - začínáme se zvířátky  
Magická chemie a biologie  
Sebeobrana - pro začátečníky 

Nabídka kroužků 2015/2016 - Středisko turistiky, B. Martinů 17, Ostrava - Poruba 

Florbal  
Keramická miniškolička  
Plavání I., II.  
Keramika IV., V.  
Taneční studio Ostrava - Malé páry  
Taneční studio Ostrava - Malé páry  
Taneční studio Ostrava - Velké páry 

Taneční studio Ostrava – BROUČCI 
Taneční studio Ostrava – SLUNÍČKA 
Taneční studio Ostrava - Latin malí  
Taneční studio Ostrava - SIMARIK  
Taneční studio Ostrava - MODERNÍ 
TANEC 
Taneční studio Ostrava - Motýlci  

Biatlon  
Plastikoví modeláři  
Výtvarná výchova  
Základy programovaní  
Mažoretky - pohybová průprava  
Tai-chi 
Malí kuchtíci  
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Taneční studio Ostrava - Ještěrky  
Taneční studio Ostrava - Kominíci   
Taneční studio Ostrava - Prales  
Taneční studio Ostrava - MEKÁČEK 

Taneční studio Ostrava - Páry 
Základy aerobiku a tanečky  
Veselá jóga pro děti   

Malí ajťaci 
Malí ajťaci II  
Bon appetit! 

 

Název Adresa Statistika 2014/15 
DDM Poruba M. Majerové 23/1722, Ostrava – 

Poruba 
Další pracoviště: 

 Středisko Plesná, Karla 
Svobody 237, Ostrava – Plesná 

 Středisko Polská, Polská 
1624/4, Ostrava - Poruba 

Akce pro veřejnost 
130 akcí 

10038 účastníků 

Kroužky 
90 kroužků 
990 účastníků 

Tábory, pobytové akce 
96 táborů a pobyt. akcí 
2052 účastníků 
Celkem 
316 akcí 
13080 účastníků 

Nabídka kroužků 2015/2016 - Středisko Majerova, M. Majerové 23/1722, Ostrava - Poruba 

(Horo)lezecký kroužek I. – IV. 
Základy angličtiny 
Keramika I., II. 
Tanec hrou 
Základy francouzštiny 
Taneční přípravka 
Klávesy (keyboard, klavír) – 
individuální výuka 
Hra na zobcovou flétnu 

Stolní tenis I., II. 
Rope Skipping I., II. 
Výtvarné dílničky 
Stepová přípravka   
Sportovní hry 
Fitness pro ženy  
Jóga 
Střelecký kroužek I., II. 
Folková kytara 

Tvořeníčko – šperky a dárky 
Makedo – modelářský + stolní 
hry 
Klub moderního tance I., II. 
Country taneční 
Výtvarná fotografie 
Robokroužek 
Turisticko-přír. klub GEPARD 

Nabídka kroužků 2015/2016 - Středisko Plesná, Karla Svobody 237, Ostrava - Plesná 

Cvičení rodiče + děti 
Přehazovaná + základy volejbalu 
Cvičení pro děti 
In-line bruslení I. – IV. 
Volejbal SŠ 

Volejbal pokročilí 
Keramika a výtvarné techniky I., II. 
Florbal začátečníci 
Základy míčových her a gymnastiky 
Badminton I., II. 

Základy angličtiny 
Badminton I., II. 
DDM baseball 
Hasiči děti Plesná 

Nabídka kroužků 2015/2016 - Středisko Polská, Polská 1624/4, Ostrava - Poruba 

Horolezení I., II. 
Stolní tenis  
Dětské divadelní studio 
ZOO kroužek I., II. 
Tvořeníčko – šperky a dárky 
Parkour I. – III. 
Keramika I., II. 
Jóga 
In Line brusle - začátečníci 

Mažoretky 
PC grafika (3D,2D, vlastní 
notebook) 
Šidélka                      
Tvorba webových stránek  
Pohybové hry                            
Street dance  I., II.    
Klávesy (keyboard, klavír) – 
individuální výuka  

Folklór – Slunéčko                   
Tanec hrou                                        
Deskové a fantasy hry 
Disco Dance  
Softball 
Paličkování 
Výtvarný ateliér 
Taneční přípravka 
Fitness pro ženy 

 

Název Adresa Statistika 2014/15 
SVČ Zábřeh Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh 

Další pracoviště: 

 Pobočka Dubina, J. Matuška 
26a, Ostrava-Dubina 

 Pobočka Zálom, V Zálomu 
2948/1, Ostrava-Zábřeh 

Akce pro veřejnost 
617 akcí 

33 849 účastníků 

Kroužky 
120 kroužků 
1216 účastníků 

Tábory, pobytové akce 
44 táborů a pobyt. akcí 
1154 účastníků 
Celkem 
781 akcí 
36219 účastníků 

Nabídka kroužků 2015/2016 - Středisko Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh 

Klubko I. – III. 
Lišáci 
Vrabčáci 
Aerobic přípravka mladší I., II. 
Aerobic přípravka starší I., II. 
Aerobic Team KN Ostrava 

Stolní tenis starší 
Volejbal 
Základní gymnastická průprava 
Hokejbal I., II. 
Inline bruslení začátečníci 
Inline bruslení pokročilí 

Mladý vývojář 
Keramika mladší 
Keramika starší 
Netradičně zážitkový ateliér 
Recy věci a jiná výtvarná činnost 
Točení na kruhu dospělí 
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Cheerleaders 
Aerobic Team KN Ostrava ZT mladší 
Aerobic Team KN Ostrava ZT starší 
Baby aerobik 
Bowling 
Florbal mladší 
Florbal starší 
Florbal závodní mladší 
Florbal závodní starší 
Frisbee 
Lezení na umělé stěně 
Sebeobrana I., II. 
Sportovní aerobic průprava 
Stolní tenis mladší 

Tenis 
Capoeira 1+2 
Mažoretky Kadetky 
Mažorekty pohybová průprava 
Mažorekty Seniorky 
Mažoretky Hvězdičky 
Mažoretky Juniorky 
Mažoretky rodiče 
Street dance 
Zumba mladší 
Zumba starší 
Digitální fotografie 
Kybernetika – Pokročilí 
Kybernetika – Začátečnici 

Točení na kruhu děti 
Výtvarný ateliér 1A 
Výtvarný ateliér 1B 
Výtvarný ateliér 2 ART 
Dračí doupě 
Kytara – Pokročilí 
Kytara – Začátečníci 
Partička s Kiki (dramaťák) 
Pejsko-hraní 
Populární zpěv 
Pěvecký sbor 
Rybáři 
Veselé pískání (flétničky) 

Nabídka kroužků 2015/2016 - Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, Ostrava-Dubina 

Hopsalík 
Hravá angličtina 
Odpolední Klubko 
Box pro chlapce 
Florbal začátečníci 
Florbal mírně pokročilí 
Florbal pokročilí 
Florbal závodní tým 

Stolní tenis 
Andrianky pompon 
Andrianky s hůlkou 
Dance fitness 
Moderní tance 
Hrajeme si s látkami 
Keramika Dospělí 
Keramika pro děti 

Originální origami 
Výtvarná akademie 
Výtvarná dílna 
Dračí doupě I., II. 
Historický šerm I., II. 
Klub cesta z města Klub 
deskových her 
Turistický kroužek 
Šprtmejkři 

Nabídka kroužků 2015/2016 - Pobočka Zálom, V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh  

Klubko 
Miniškolička Ptáčata I.kurz 
Odpolední herna Klubíčko 
Badminton 
Florbal ml. 
Florbal pokročilí  
Florbal starší 

Jóga pro dospělé 
Umík - pokroč. 
Umík – začáteč. 
UmCirkum 
Dance fitness  
Moderní tanec 
Kroužek železniční dopravy 

Netradiční ateliér  
Mladý policista 
Příroda krok za krokem – 
sobota 
Základy vaření 

 

Název Adresa Statistika 2014/15 
Salesiánské 
středisko 
volného času 
Don Bosco 

Vítkovická 1949/28, Ostrava – 
Moravská Ostrava a Přívoz 

Počet žáků/dětí: 675 

Nabídka kroužků 2015/2016  

A je to!  
Akční borci  
Angličtina  
Breakdance  
Cyklokroužek  
Dramatický kroužek  
Experimenty  
Fotbal  
Florbal  
Freestyle  

Kapela   
Kouzelník  
Kuchtík  
Kytara  
Lezení  
Ministranti  
Počítače  
Stolní deskové hry  
Stolní tenis  
 

Streetdance  
Šikovné ruce  
Veselé cvičení  
VM4  
Výtvarný kroužek  
Zpívání  
Žonglování  
Skupinky - hoši  
Skupinky - děvčata 
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Otevřené kluby 

Pro mapování otevřených klubů jsme využívali vyhledávání na internetu, procházení 

webových stránek městských obvodů a webových stránek organizací poskytujících 

volnočasové aktivity pro děti a mládež. Seznam otevřených klubů na území města Ostravy 

čítá 16 zařízení, která jsou zaměřena na různé věkové skupiny dětí a mládeže a poskytují své 

služby v různorodé provozní době a frekvenci (od 1 x 14 dní po denní činnost). Otevřené 

kluby se nacházejí v těchto městských obvodech: 

 Ostrava – Jih (8),  

 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz (2), 

 Ostrava – Poruba (2), 

 Ostrava – Vítkovice (1), 

 Ostrava – Michálkovice (1), 

 Ostrava – Slezská Ostrava (1) 

 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky (1).   

Otevřeným klubům, jejich specifikaci a provozní době se věnuje tabulka. 

Tabulka 12: Přehled otevřených klubů 

 Název Adresa Provozní doba a další informace 
(zaměření) 

1. Diamantová stezka -Nízkoprahové 
centrum pohybových aktivit pro děti 
a mládež,  
Sport klub Ostrava-Jih  

Charvátská 10, 
Ostrava-Výškovice 
(ve sportovním 
centru CDU 
SPORT) 

 Sálový fotbal a lezení 

 Určeno pro děti a mládež ve věku 
od 6 do 18 let 

 Provozní doba - neuvedena 

2. Centrum radost,  
Živá naděje z.s. 

Nerudova 49, 
Ostrava- Vítkovice 

 Klub volnočasových aktivit dětí a 
mládeže 

 Provozní doba - neuvedena 

3. Otevřený klub pro děti a mládež 
v Michálkovicích,  
Statutární město Ostrava, městský 
obvod Michálkovice  

Čs. armády 106,  
Ostrava -
Michálkovice 

 Volné činnosti i organizované 
aktivity (kroužky, výlety, turnaje, 
apod.) 

 Určeno pro děti a mládež ve věku 
od 6 do 18 let 

 Provozní doba:  
Po – pá: 15:00 – 18:00 (pokud není 
v aktuálním rozpise stanoveno jinak) 

4. Volná oratoř – Otevřený klub,  
Salesiánský dům dětí a mládeže, Klub 
SHM Ostrava – Zábřeh 

Volgogradská 
2633/2,  
Ostrava - Zábřeh 

 Volné činnosti i organizované 
aktivity (soutěže, turnaje, naukové 
programy, pravidelně: hry na 
zahradě, Klubíčko – aktivity pro děti 
ve věku 5 – 7 let, taneční – aktivity 
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pro dívky ve věku 6 – 14 let), malý 
dětský bar 

 Klub pracuje s dětmi od 6 do 16 let 

 Provozní doba:  
St, Pá: 14:00 – 18:00 

5. Klub Ulice,  
Duha Wings  

Bedrnova 2945/1,  
Ostrava - Zábřeh 

 Neorganizovaná činnost (herna, 
stolní tenis, keramická dílna aj.) 
Výlety, víkendové akce. 

 Určeno pro děti a mládež ve věku 
od 6 do 15 let  

 Provozní doba: 
Po, út: 16:00 – 19:00 
St – pá: 15:00 – 19:00 

6. Klub Maloš, Armáda spásy v ČR, 
Komunitní centrum Armády spásy  

Božkova 65, 
Ostrava - Přívoz 

 Vzdělávací a volnočasové aktivity 

 Určeno pro děti a mládež ve věku 
od 4 do 9 let 

 Provozní doba:  
Pá – 12:30 – 15:30 

7. Hop Klub, FAUST, o. s.   Bedrnova 2945/1,  
Ostrava- Zábřeh 

 Neorganizovaná činnost (stolní hry, 
stolní fotbal, ping-pong, poslech 
hudby, promítání filmů, internet) 
Víkendové aktivity - výlety, posezení 
u táboráku, turnaje. 

 Určeno pro mládež ve věku od 15 
do 26 let 

 Provozní doba:  
Po – pá: 16:00 – 20:00 

8. Volná oratoř, Salesiánské středisko 
volného času Don Bosco  

Vítkovická 
1949/28, Ostrava 
– Moravská 
Ostrava a Přívoz 

 Neorganizovaná činnost (stolní 
tenis, stolní fotbal, deskové hry…) 
nebo nepravidelná organizovaná 
činnost (turnaje, ježdění na kole, 
míčové hry). Příležitostné akce. 

 Věková hranice neuvedena. 

 Provozní doba: 
Po, út, pá: 14:15 - 15:00; 17:00 - 
18:00 
St, čt: 14:15 – 15:00 

9. Klub Bavidlo, Středisko volného času, 
Ostrava – Zábřeh, p.o.  

Gurťjevova 
1823/8, Ostrava - 
Zábřeh 

 Otevřený klub (bližší informace 
neuvedeny) 

 Určeno pro děti a mládež ve věku 6 
-18 let 

 Provozní doba: 
Po, čt: 14:00 – 17:00 
Út, st: 14:30 – 17:30 

10. Klub Bavík, Středisko volného času, 
Ostrava – Zábřeh, p.o.  

J. Matuška 26a, 
Ostrava - Dubina 

 Neorganizovaná činnost (deskové 
hry, PC s internetem, výtvarná 
stanoviště, stolní fotbal apod.). 
Turnaje. 

 Určeno pro děti ve věku 6 – 15 let 

 Provozní doba: 
Po, čt: 14:00 – 17:00 

11. EXIT klub,  
Pavučina o.p.s.,  

Závoří 32/101, 
Ostrava - Zábřeh 

 Pravidelně TV program + diskuse na 
dané téma, zábava, občerstvení. 
Výlety, akce, víkendové pobyty. 

 Určeno pro děti ve věku 11 – 14 let  
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 Provozní doba 
Každý druhý čtvrtek: 16:00 - 17.30 

12. Junior klub, Pavučina o.p.s. Bořivojova 620/29, 
Ostrava - Kunčičky 

 Organizovaný program – písničky, 
hry, soutěže, povídání. 

 Určen pro děti ve věku 6 – 10 let 

 Provozní doba:  
Pá: 15:00 – 16:30 

13. Čajka pod Jasanem, Pavučina o.p.s. Závoří 32/101, 
Ostrava - Zábřeh 

 Pravidelně: diskuse, hry, sport, 
pohodový čas, TV, čajovna. 
Občasně: víkendové pobyty a 
campy. 

 Určeno pro náctiletou mládež, od 15 
let (od 8. Třídy) 

 Provozní doba:  
Každý druhý pátek: 18:00 – 22:00 

14. Komunitní centrum Bedřiška, Bílý 
nosorožec, o.p.s. 

Bedřišská 18,  
Ostrava -Hulváky 

 Neorganizovaná činnost (klubík). 
Organizované výchovně vzdělávací a 
volnočasových aktivity – výtvarná 
dílna, taneční kroužek apod.) 

 Určeno pro děti a mládež ve věku 3 
- 26 let z lokality Bedřiška 

 Provozní doba: neuvedena 

15. Centrum volného času Poruba Vietnamská 
3/1541, Ostrava-
Poruba 

 Neorganizovaná činnost (internet, 
stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, 
šipky či společenské hry, klubovny, 
„venkovní sportoviště“). 
Organizované turnaje a společenské 
aktivity pro veřejnost, divadelní 
představení pro děti, tematické 
přednášky. 

 Věkově neomezeno 

 Provozní doba: 
Denně: 9:00 - 19:30 

16. Centrum volného času Poruba O. Jeremiáše 
34/1985, Ostrava-
Poruba 

 Neorganizovaná činnost (internet, 
stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, 
šipky či společenské hry, apod.). 
Organizované turnaje a společenské 
aktivity pro veřejnost, divadelní 
představení pro děti, tematické 
přednášky. 

 Věkově neomezeno 

 Provozní doba: 
Denně: 9:30 - 18:30 
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ZDRAVOTNÍ SLUŽBY PRO DĚTI/RODINY S DĚTMI  

Při mapování zdravotnických služeb jsme nemohli využít „Veřejné části registru Národního 

registru poskytovatelů zdravotních služeb“, který je pozastaven z důvodu validace dat, 

obrátili jsme se proto prostřednictvím mailové pošty na Odbor zdravotnictví Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje s žádostí o poskytnutí seznamu níže jmenovaných služeb, bohužel 

jsme informace o zdravotnických službách neobdrželi. Přistoupili jsme z tohoto důvodu 

na alternativní cesty zjišťování – prostřednictvím internetového vyhledávání a následné 

validaci dat v seznamu lékařů České lékařské komory.  

Část věnovaná zdravotním službám pro děti/rodiny s dětmi mapuje ambulantní služby –

dětská a dorostová psychiatrie, praktický lékař pro děti a dorost a hospitalizační oddělení – 

dětské oddělení. Dalšími mapovanými zdravotními službami byla dětská stomatologie 

(ambulantní služba) a pedopsychiatrické oddělení (hospitalizační oddělení), avšak ve městě 

Ostrava nepůsobí žádný dětský stomatolog a také není k dispozici hospitalizační 

pedopsychiatrické oddělení.   

Celkem jsme zmapovali 86 zdravotnických zařízení: 

 Ambulantní služba - Dětská a dorostová psychiatrie (5), 

 Ambulantní služba - Praktické lékařství pro děti a dorost (76), 

 Hospitalizační zařízení – dětská oddělení (3). 

Nejvíce ambulancí praktických a dorostových lékařů se nachází v MěO Ostrava – Jih (28), 

Ostrava – Poruba (17), Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz (12). V městském obvodě 

Ostrava – Slezská Ostrava působí 4 ambulance, v MěO Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 

3 ambulance a v MěO Vítkovice 2 ambulance. Po jedné ambulanci praktického 

a dorostového lékaře nalezneme v městských obvodech: Ostrava – Krásné Pole, Ostrava – 

Stará Bělá, Ostrava – Michálkovice, Ostrava – Hrabová, Ostrava – Svinov, Ostrava – Plesná, 

Ostrava – Petřkovice, Ostrava – Pustkovec, Ostrava – Polanka nad Odrou a Ostrava – 

Radvanice a Bartovice. Žádnou takovou ambulanci jsme nenalezli v obvodech Ostrava – 

Martinov, Ostrava – Lhotka, Ostrava – Hošťálkovice, Ostrava – Třebovice, Ostrava – Nová 

Ves, Ostrava – Nová Bělá a Ostrava – Proskovice. 

Přehled zdravotnických služeb nám nabízí následující mapy a souhrnná tabulka (čísla 

uvedená v mapách u bodů, které znázorňují polohu jednotlivých zdravotnických zařízení, 
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korespondují s čísly zdravotnických zařízení v tabulce). Při zpracování map jsme využili 

software GIS – ARCDATA. 

Mapa 1: Zdravotnická zařízení pro děti – město Ostrava 
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Mapa 2: Městské obvody bez zdravotnických zařízení pro děti 
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Mapa 3: Městské obvody s jedním zdravotnickým zařízením 
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Mapa 4: Zdravotnická zařízení pro děti – MěO Ostrava - Jih 
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Mapa 5: Zdravotnická zařízení pro děti – MěO Ostrava - Poruba 
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Mapa 6: Zdravotnická zařízení pro děti – MěO Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 
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Mapa 7: Zdravotnická zařízení pro děti – MěO Ostrava – Slezská Ostrava 
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Mapa 8: Zdravotnická zařízení pro děti – MěO Mariánské Hory a Hulváky 
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Mapa 9: Zdravotnická zařízení pro děti – MěO Ostrava - Vítkovice 
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Tabulka 2: Přehled zdravotnických zařízení pro děti 

 Jméno a Příjmení Pracoviště 

Ambulantní služba - Dětská a dorostová psychiatrie  
1. MUDr. Marie Foltýnová Dětská a dorostová psychiatrická ambulance, Na Hradbách 

4, Ostrava 

2. MUDr. Růžena Mašková Medicum Centrum, Kounicova 8, Ostrava 2 

3. MUDr. Jaroslav Matýs Ambulance dětské a dorostové psychiatrie, Zdeňka 
Chalabaly 3041/2, Ostrava - Jih 

4. MUDr. Gabriela Jahůdka 
Vaníková 

MephaCentrum Ostrava-Poruba, Ambulance dětské 
psychiatrie, Opavská 39/962, Ostrava-Poruba 

5. Psychiatrické oddělení – 
ambulantní část 

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava-
Poruba 

Ambulantní služba - Praktické lékařství pro děti a dorost 

Ostrava – Jih 

6. MUDr. Milada Piková Poliklinika Hrabůvka s.r.o., Dr. Martínka 1491/7, Ostrava 

7. MUDr. Jaroslava Kunčarová Poliklinika Hrabůvka s.r.o., Dr. Martínka 1491/7, Ostrava 

8. MUDr. Hana Andielová Poliklinika Hrabůvka s.r.o., Dr. Martínka 1491/7, Ostrava 

9. MUDr. Ivana Vašíčková Poliklinika Hrabůvka s.r.o., Dr. Martínka 7/1491, Ostrava 

10. MUDr. Olga Vepřková Poliklinika Hrabůvka s.r.o., Dr. Martínka 1491/7, Ostrava 

11. MUDr. Jana Beránková Poliklinika Hrabůvka s.r.o., Dr. Martínka 7/1491, Ostrava 

12. MUDr. Daniela Pniaková Dvouletky 1211/54, Ostrava-Hrabůvka 

13. MUDr. Jindřiška Chalupová Dvouletky 1211/54, Ostrava-Hrabůvka 

14. MUDr. Danuše Dvořáčková Hasičská 547/46, Ostrava-Hrabůvka 

15. MUDr. Eliška Vlčková Krakovská 1095/33, Ostrava-Hrabůvka  

16. MUDr. Eliška Mackowská Horymírova 1, Ostrava-Zábřeh 

17. MUDr. Soňa Foldynová Náměstí SNP 1886/4, Ostrava-Zábřeh 

18. MUDr. Dagmar Janičová Dolní 101, Ostrava-Zábřeh 

19. MUDr. Michaela Mladěnková Dolní 101, Ostrava-Zábřeh 

20. MUDr. Věra Frydrychová Dolní 101, Ostrava-Zábřeh 

21. MUDr. Elena Beranová Horymírova 1, Ostrava-Zábřeh 

22. MUDr. Hana Šimečková Náměstí SNP 1886/4, Ostrava-Zábřeh 

23. MUDr. Katrin Macečková Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh 

24. MUDr. Taťána Veselá Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh 

25. MUDr. Blanka Svobodová Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh 

26. Ambulance praktického lékaře 
pro děti a dorost 

Dět. centrum Domeček , Jedličkova 5, Ostrava-Zábřeh 

27. MUDr. Radka Trávníčková PEDIATR RT s.r.o., Lumírova 639/2, Ostrava-Výškovice 

28. MUDr. Hana Širokovská Lumírova 639/2, Ostrava-Výškovice 

29. MUDr. Darja Komínková Šeříková 683/31, Ostrava-Výškovice  

30. MUDr. Ivona Křižáková Františka Formana 251/13, Ostrava-Dubina 

31. MUDr. Zdeněk Klos J. Matuška 26a, Ostrava-Dubina 

32. MUDr. Ivona Křižáková  Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina 

33. MUDr. Alice Tvrdá Vlasty Vlasákové 966/2, Ostrava-Bělský Les 

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 

34. MUDr. Katarína Hladíková Bankovní 1826/6, Ostrava-Moravská Ostrava 

35. PEDIAGASTRO, s.r.o. , MUDr. 28. října 1480/139, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
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Jarmila Vospělová 

36. MUDr. Hana Ptoszková 28. října 139/1480, Ostrava-Moravská Ostrava 

37. MUDr. Věra Bernatíková Lechowiczova 2/2970, Ostrava-Moravská Ostrava 

38. MUDr. Jarmila Fialová Bankovní 1826/6, Ostrava-Moravská Ostrava 

39. MUDr. Františka Martinásková Sokolská tř. 81, Ostrava-Moravská Ostrava 

40. MUDr. Eliška Šafratová 28. října 1480/139, Ostrava-Moravská Ostrava 

41. MUDr. Jarmila Raduilská Nádražní 726/161, Ostrava-Přívoz 

42. MUDr. Dagmar Osičková Macharova 965/7, Ostrava-Přívoz 

43. MUDr. Božena Jiroušková Hornická poliklinika s.r.o., Sokolská třída 81, Ostrava –
Moravská Ostrava a Přívoz 

44. MUDr. Jakub Heczko Hornická poliklinika s.r.o., Sokolská třída 81, Ostrava –
Moravská Ostrava a Přívoz 

45. MUDr. Irena Mikesková Hornická poliklinika s.r.o., Sokolská třída 81, Ostrava –
Moravská Ostrava a Přívoz 

Ostrava – Poruba 
46. MUDr. Marcela Charvátová Bohuslava Martinů 812/11, Ostrava-Poruba 

47. MUDr. Dagmar Mlejnková Náměstí Václava Vacka 1668/15, Ostrava-Poruba 

48. MUDr. David Zeman, s.r.o. Náměstí Václava Vacka 1668/15, Ostrava-Poruba 

49. MUDr. Vlasta Špatinová Mediclinic a.s., Bulharská 30/6154, Ostrava-Poruba 

50. MUDr. Markéta Králová 1. československého armádního sboru 1322/2, Ostrava-
Poruba 

51. MUDr. Věra Matušková 1. československého armádního sboru 1322/2, Ostrava-
Poruba 

52. MUDr. Dagmar Malíková 1. československého armádního sboru 1322/2, Ostrava-
Poruba 

53. MUDr. Danuše Rašíková Francouzská 18/1000, 708 00 Ostrava-Poruba 

54. MUDr. Simona Širůčková SILESIA Dětské, s.r.o., Dětské středisko pro děti a dorost, 
Havanská 4a/6145, Ostrava-Poruba 

55. MUDr. Jana Špačková Náměstí Jana Nerudy 614/6, Ostrava-Poruba 

56. MUDr. Eva Šajnarová Bulharská 1561/7, Ostrava-Poruba 

57. MUDr. Adriana Plisková Hlavní třída 1196/27a, Ostrava Poruba 

58. MUDr. Květoslava Kacířová L. Podéště 12/1971, Ostrava-Poruba 

59. MUDr.  Věra Lasáková O. Jeremiáše 1971/12, Ostrava-Poruba 

60. MUDr. Hana Tomášková Francouzská 1233/18, Ostrava-Poruba 

61. MUDr. Marie Luxová MephaCentrum, a.s. Opavská 962/39, Ostrava-Poruba 

62. Ambulance dorostového 
lékařství 

Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1790/5, 
Ostrava 

Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
63. MUDr. Lucie Salzmanová Gen. Janka 1234/6, Ostrava-Mariánské Hory 

64. MUDr. Helena Kuběnová Mariánské náměstí 600/11, Ostrava-Mariánské Hory 

65. MUDr. Ludmila Losová Gen. Hrušky 1233/26, Ostrava-Mariánské Hory 

Ostrava – Slezská Ostrava 
66. MUDr. Jana Zelená Olbrachtova 1308/19, Ostrava-Slezská Ostrava 

67. MUDr. Norbert Semenďák Olbrachtova 19, Ostrava-Slezská Ostrava 

68. MUDr. Zdeněk Klos Pernerova 423/22, Ostrava-Kunčičky 

69. MUDr. Barbora Branná Na Druhém 358/4, Ostrava-Muglinov 
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Ostrava – Krásné Pole 
70. MUDr. Jarmila Jandová Sklopčická 481, Ostrava-Krásné Pole 

Ostrava – Stará Bělá 

71. MUDr. Darja Komínková Blanická 1068/187, Ostrava-Stará Bělá 

Ostrava – Michálkovice 
72. MUDr. Helena Běláková Boháčova 564/1, Ostrava-Michálkovice 

Ostrava – Hrabová 

73. MUDr. Jiřina Kotrčová Příborská 591/27, Ostrava-Hrabová 

Ostrava – Svinov 

74. MUDr. Bohumila Štěpánová Nám. Dr. Brauna 369/6, Ostrava-Svinov 

Ostrava – Plesná 

75. MUDr. Bohumila Praksová Dobroslavická 42/4, Ostrava-Plesná 

Ostrava – Petřkovice 

76. MUDr. Jana Zvolská Hlučínská 2, Ostrava-Petřkovice 

Ostrava – Pustkovec 
77. MUDr. Taťána Silberová, Silmed 

DUO s.r.o. 
Pustkovecká 314, Ostrava-Pustkovec 

Ostrava – Polanka nad Odrou 

78. MUDr. Sylva Klegová 1. května 545, Polanka nad Odrou 

Ostrava – Radvanice a Bartovice 
79. MUDr. Eva Schallerová Hviezdoslavova 18, Ostrava-Radvanice 

Ostrava – Vítkovice 

80. Ambulance praktického lékaře 
pro děti a dorost 

Vítkovická nemocnice, Zálužánského 15, Ostrava-Vítkovice 

81. MUDr. Sylva Klegová Mírová 98/18, Ostrava Vítkovice 

Hospitalizační zařízení – dětská oddělení 
82. Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 

83. Městská nemocnice Ostrava Nemocniční 20, 728 80 Ostrava 

84. Vítkovická nemocnice Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
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POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A AKTIVIT PRO RODINY S DĚTMI 

Tato část analýzy je zaměřena na zmapování sociálních služeb, které jsou ve městě rodinám 

poskytovány a které napomáhají jak rodině jako celku, tak jejím jednotlivým členům. 

Své místo zde mají také služby, které napomáhají zvýšit mezigenerační solidaritu v rodinách 

tím, že pomáhají rodinám starat se o své příbuzné v seniorském věku v jejich domácím 

prostředí. 

Tabulka 14: Vybrané sociální služby pro rodiny s dětmi a jejich poskytovatelé 

Sociální služba Poskytovatel 

 
 
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Bílý nosorožec, o.p.s. 
Centrom 
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 
Diecézní charita ostravsko - opavská 
Fond ohrožených dětí 
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 
Sdružení sociálních asistentů 
Slezská diakonie 
Společně – Jekhetane, o.p.s. 
Vzájemné soužití, o.p.s. 

 
 
 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Armáda spásy v ČR, z.s. 
Centrom 
Diecézní charita ostravsko - opavská 
Charita Ostrava 
Pavučina, o.p.s. 
Společně-Jekhetane, o.p.s. 
Vzájemné soužití, o.p.s. 

 

Raná péče 

Alfi, z.s. 
Slezská diakonie 
Středisko Rané péče 

 
 
 

Odborné sociální poradenství pro cílovou 
skupinu rodina s dětmi 

Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. 
Centrum psychologické pomoci, p. o. 
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 
Diecézní Charita ostravsko-opavská 
Faust, z.s. 
Fond ohrožených dětí 
Charita Ostrava 
Prapos 
Renarkon, o.p.s. 
Slezská diakonie 
Statutární město Ostrava 
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Službu zajišťuje 7 poskytovatelů, samotných NZDM je na území města Ostravy celkem 13 

(registrovaných služeb je 10, ve třech případech jsou v rámci služby registrována dvě  

NZDM). 

Forma poskytování služeb  

Dva poskytovatelé registrují službu NZDM v ambulantní i terénní formě, ostatní pouze 

ve formě ambulantní. 

Kapacita služeb  

Ambulantní forma - má kapacitu mezi 15 (Diecézní charita) až 60 klienty (Centrom – NZDM 

Vítkovice, Společně-Jekhetane), nejčastější je kapacita 30 klientů (Vzájemné soužití – NZDM 

Hrušov, Zárubek, Liščina, Centrom – NZDM Radvanice). 

Terénní forma - má kapacitu 1 (Charita Ostrava) a 28 (Společně-Jekhetane) klientů. 

Cílové skupiny  

Mezi cílové skupiny patří děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, 

které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

Věk cílové skupiny uživatelů 

6-26 let (8 NZDM), 6-18 let (Charita), 6-11 let a 11-18 let (Pavučina), 7-15 let (jde-li o žáka, 

studenta max. 17 let) a 7-18 let (obojí Společně-Jekhetane). 

Dostupnost služby  

Časová – služby jsou poskytovány vesměs denně v odpoledních hodinách maximálně 

do 18:30 hodin, 3 NZDM (Vzájemné soužití) poskytují služby starším dětem do 20:00 hod., 1 

NZDM poskytuje služby jen ve dnech pondělí – středa (Pavučina). Charita Ostrava deklaruje 

poskytování služby příležitostně i o víkendech ve formě výletů a různých akcí. 

Místní - NZDM jsou v městských obvodech Přívoz (2), Radvanice (1), Vítkovice (1), Muglinov 

(1), Kunčičky (2), Ostrava – jih (1), Dubina (1), Poruba (1), Hrušov (2), Slezská Ostrava (1). 

Většina NZDM je situována v lokalitách označovaných za „problémové“ a jejich místo je 

zvoleno tak, aby bylo co nejdostupnější pro danou cílovou skupinu. NZDM navštěvují vesměs 

děti z dané lokality (kapacity jsou plně využity). Některé lokality jsou prostorově izolované 
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(„zadní“ Přívoz, Liščina, Zárubek…) a z jiných částí města poměrně obtížně dopravně 

dostupné (zadní Přívoz, Zárubek…). 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb uvedenou službu zajišťuje 10 poskytovatelů, 

služeb je registrováno celkem 16. Uvedené číslo však nevystihuje přesný počet zařízení 

(středisek, pracovišť), která danou službu na území města Ostravy poskytují 

(pod registrovanou službou je vedeno i více míst, v jednom případě registruje poskytovatel 

samostatně službu v Ostravě, ale i službu poskytovanou mimo region). Celkem je uvedeno 

19 pracovišť poskytujících výše uvedené sociální služby na území města Ostravy.  

Forma poskytování služeb 

Většina služeb je poskytována jak v terénní, tak v ambulantní formě, jen v jednom případě je 

služba pouze terénní a v jednom pouze ambulantní. 

Kapacita služby 

Pojem kapacita poskytované služby je vykládán různě, například jako maximální možná 

kapacita v danou chvíli, za určité časové období. Pojem klient pak bývá vykládán někdy jako 

jedinec a jindy jako celá rodina. 

Ambulantní forma - má ve většině případů uvedeny kapacity v rozmezí 1 – 45 

uživatelů/klientů, v jednom případě je kapacita specifikována jako celková maximální roční 

kapacita služby (300 klientů, kdy týdenní kapacita je 30 klientů), v jiném případě jako 

kapacita udávána v počtu rodin (10) bez uvedení časového údaje. Mediační centrum pak 

specifikuje kapacitu jako 200 kauz/rok. 

Terénní forma – kapacita 1 - 35 klientů, v jednom případě 150 klientů (FOD), a v jednom 30 

rodin (Poradna pro občanství…). 

Cílové skupiny 

Mezi nejčastěji uváděné skupiny klientů patří osoby, které vedou rizikový způsob života, 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny, děti a mládež ve věku od 6 

do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, osoby žijící 
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v sociálně vyloučených komunitách a osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení 

pro výkon ústavní péče. 

Věk cílové skupiny uživatelů 

Věk vesměs není omezen, po jednom případě jsou jako uživatelé uvedeni mladí dospělí + 

dospělí, rodiny s dětmi ve věku 0-7 let, rodiny s dětmi 2-7 let, rodiny s dětmi 0-15 a věková 

skupina 6-26 let. 

Činnosti zajišťované v rámci SAS 

Zajišťované činnosti jsou velmi různorodé, například jde o pomoc při vyřizování běžných 

záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s dětmi, s rodiči, sociálně terapeutické 

činnosti, pomoc a podpora rodinám s předškolními dětmi, jejichž vývoj je v důsledku dopadů 

sociálně nepříznivé situace rodiny ohrožen, činnosti spojené s pomocí při řešení sociální 

situace rodiny se zvláštním zřetelem na zájem dětí týraných, zanedbávaných, zneužívaných, 

sanace biologických rodin, další činnosti v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 

mediace rodinných a občanskoprávních sporů (MC FOD) a bydlení s doprovodným sociálním 

programem (Diecézní charita, Centrom). 

Dostupnost služby 

Časová - služby jsou poskytovány v pracovní dny v dopoledních i odpoledních hodinách 

(maximálně do 18:00 hod.), doba je většinou pevně stanovena. U některých služeb je možné 

stanovit dobu poskytování služby na základě domluvy a dle potřeb klienta (Bílý nosorožec, 

Slezská diakonie, Centrum sociálních služeb). 

Místní – služby jsou dostupné v městských částech Moravská Ostrava (5), Přívoz (3), Kunčičky 

(3), Vítkovice (2), Radvanice (2), Hulváky (2), Muglinov (1), Nová Ves (1). 

Ve sledovaných dokumentech jsou uživatelé služeb s ohledem na místo bydliště (pobytu) 

vymezeni dle specifik jednotlivých služeb, případně personálního obsazení následovně: 

a) žijící v lokalitě sídla poskytované služby (např. Středisko pro rodiny s dětmi Radvanice), 

příp. v jeho okolí (vytyčena problémová místa, ulice – např. v části Mariánské Hory 

a Hulváky) 
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b) žijící ve vybraných lokalitách (např. Bydlení s doprovodným sociálním programem 

Vítkovice, Radvanice – určeno pro ohrožené rodiny s dětmi žijící v Ostravě – Vítkovicích, 

Radvanicích, Moravské Ostravě, Přívoze a v Ostravě – Jih) 

c) obyvatele Ostravy a dalších obcí v příslušném správním obvodu (FOD) 

d) bydliště uživatele služby není blíže specifikováno 

 

Raná péče 

Služba je zajišťována 3 poskytovateli. 

Forma poskytování 

Všichni poskytovatelé registrují služby ve formě terénní i ambulantní. 

Kapacita 

 Alfi, z.s. - ambulantní 2, terénní 3,  

 Slezská diakonie - ambulantní 2, terénní 20 - maximální kapacita služby, okamžitá 

kapacita 2 rodiny,  

 Středisko rané péče SPRP Ostrava - ambulantní 80, terénní 80 – maximální 

kapacita služby. 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou v tomto případě rodiny pečující o dítě s poruchou autistického spektra 

(dále jen PAS) nebo s důvodným podezřením na tuto diagnózu od 2 do 7 let věku dítěte nebo 

do nástupu povinné školní docházky (Alfi,z.s.), rodiny s dětmi s  mentálním a kombinovaným 

postižením, s vývojovými poruchami, včetně poruch autistického spektra, s tělesným 

postižením, s těžkými poruchami komunikace, které dítěti brání v běžném vývoji, 

s ohroženým psychomotorickým vývojem (předčasně narozené, s nízkou poporodní váhou, 

porodními komplikacemi, dlouhodobě nemocné), rodiny s dětmi, jejichž vývoj se rodičům 

nezdá být v pořádku  - vždy do 7 let věku dítěte (Slezská diakonie), rodiny s dětmi 

se zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let, rodiny s dětmi s kombinovaným zrakovým 

postižením ve věku od 0 do 7 let a rodiny s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového 

vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od 0 do 7 let (Středisko rané 

péče SPRP Ostrava). 
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Dostupnost služby 

Místní - služby sídlí v městských obvodech Moravská Ostrava (2) a Nová Ves (1), klientům 

jsou ale poskytovány na území celého města Ostravy i v jeho blízkém okolí. Středisko rané 

péče SPRP Ostrava poskytuje službu rané péče i v rámci MS kraje. 

Časová – poskytovatelé se v tomto ohledu různí: 

Alfi, z.s. 

- terénní - v pracovních dnech od 9:00 – 17:00 hod. na základě předchozí 

domluvy s uživatelem 

- ambulantní - ve středu 8:00-15:00 hod. 

Střediska rané péče SPRP Ostrava  

- terénní - v pracovních dnech v čase domluveném s jednotlivými uživateli 

(7:00-19:00 hod.)  

- ambulantní - v pracovních dnech v čase domluveném s jednotlivými uživateli 

(8:00-16:00 hod.)  

Slezská diakonie  

- terénní – pondělí - pátek 7:00-15:00 hod. (další dle dohody),  

- ambulantní - pondělí, středa 8:00-15:00 po telefonické domluvě 

Ambulantní služby (především situované v Moravské Ostravě) jsou velmi dobře dopravně 

dostupné, terénními službami je (v rámci kapacitních možností služeb) pokryto celé území 

města. 

 

Odborné sociální poradenství (pro cílovou skupinu rodina s dětmi) 

Na území města je celkem 13 registrovaných služeb (zajišťovány 11 poskytovateli). 

Forma poskytování 

 pouze ambulantní – 8 služeb   

 ambulantní a terénní – 5 služeb 

Kapacita 

Ambulantní forma - většina služeb uvádí kapacitu v podobě intervencí (1 intervence – 30 

min. jednání) 

 1 intervence – 7 služeb 
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 2 intervencemi – 3 služby 

 6 intervencí – 1 služba 

 16 intervenci – 1 služba 

 1 služba uvádí kapacitu v počtu klientů (FOD) – 12 klientů 

Terénní forma - kapacita ve formě intervencí – 4 služby uvádějí maximálně 1 intervenci, 1 

služba definuje kapacitu počtem klientů i intervencí – 50/6 (FOD) 

Cílová skupina 

S ohledem na problematiku, které se jednotlivé služby věnují, je i cílová skupina velmi 

různorodá a je buď poměrně striktně vymezena, nebo vymezena šířeji. 

Striktní vymezení – například uživatelé návykových látek, jejich rodinní příslušníci, osoby 

ohrožené závislostmi, osoby v krizi (Renarkon, Faust), osoby s tělesným, mentálním, 

kombinovaným postižením, se sluchovým postižením, zrakovým postižením do 35 let, jejich 

rodinní příslušníci a osoby pečující (Centrum pro rodinu a sociální péči), rodiče nebo osoby 

odpovědné za výchovu či podílející se na výchově dítěte, kteří potřebují pomoc ve věcech 

výchovy a výživy dětí a v dalších otázkách týkajících se rodinných, sociálních 

a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti (Centrum rodinného poradenství). 

Poměrně specifickou službou je odborné sociální poradenství – vstupní byty (Statutární 

město Ostrava), Poradna pro náhradní rodinnou péči (Centrum psychologické pomoci) 

či Centrum rodinného poradenství (FOD). 

Širší vymezení – například děti a mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy, osoby 

s rodinnými a vztahovými problémy, oběti domácího násilí, osoby v krizi, osoby, které vedou 

rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby hledající podporu 

a poradenství vztahující se k NRP (Centrum sociálních služeb). Velmi rozsáhlou problematiku 

pak řeší Občanská poradna Slezské diakonie - sociální dávky poskytované mimo rámec 

sociálního pojištění, sociální služby, sociální pojištění, pracovně-právní vztahy 

a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, občanskoprávní vztahy, daně 

a poplatky, zdravotní pojištění a zdravotnictví, ochrana spotřebitele… 
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Věk cílové skupiny uživatelů 

Věk není omezen u 6 služeb, věkové omezení 18 let stanoví 3 služby (poskytovatel Slezská 

diakonie a Diecézní charita), další omezení – od 15 let (Charita Ostrava), od 6 let (Faust), 11-

64 let (Renarkon) a 16-64 let (Statutární město Ostrava). 

Dostupnost služby 

Místní - jednotlivé služby sídlí v obvodech Moravská Ostrava (8), Mariánské Hory (1), 

Muglinov (1), Zábřeh (1), Vítkovice (1), Kunčičky (1). Z důvodu specifik jednotlivých služeb 

jsou ambulantní služby poskytovány vesměs obyvatelům Ostravy bez ohledu na jejich místo 

pobytu i bez ohledu na místo poskytování služby, terénní služby jsou ve dvou případech 

poskytovány na územní celého města (omezeno dosahem MHD – Diecézní charita) a u jedné 

služby přednostně obyvatelům obvodu Muglinov, Hrušov (Diecézní charita) 

Časová – 8 služeb je poskytováno ve všech pracovních dnech, 5 služeb ve dnech pondělí – 

čtvrtek (v terénní formě ve dvou případech), služby jsou poskytovány v různých časech, 

dopoledne vesměs od 8:00 hod., odpoledne max. do 18:00 hod.   

Dopravní - dostupnost většiny služeb je v tomto smyslu dobrá. 

 
Tabulka 15: Vybrané sociální služby umožňující vícegenerační soužití a jejich poskytovatelé 

Sociální služba Poskytovatel 

 
 

Odlehčovací služba 

Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. 
Charita Ostrava 
Slezská diakonie 
Spirála pomoci, o.p.s. 
Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením, z.s. 
Statutární město Ostrava 

 
 
 

Pečovatelská služba 

Centrum sociálních služeb, o.p.s. 
Centrum sociálních služeb Poruba, přísp. org.  
Diakonie ČCE 
B. Hanáková -Agentura Srdce  
Charita Ostrava 
Kousek nebe, s.r.o. 
K. Janoštíková – Agentura Selma 
Senior služba 
Slezská diakonie 
Statutární město Ostrava 
Židovská obec Ostrava 

 
Sociálně aktivizační služby pro seniory 

Armáda spásy v ČR, z.s. 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
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 dětí v ČR, z.s. 
Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. 
Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, o.p.s. 
Česká unie neslyšících 
Charita Ostrava 
LORM – Společnost pro hluchoslepé, z.s. 
Moravskoslezská unie neslyšících, z.s. 
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 

 
Denní stacionář 

Diakonie ČCE 
Středisko pracovní rehabilitace o.p.s. 
Žebřík o.p.s. 
Mikasa, z.s. 
Slezská diakonie 

 

 

Denní stacionář 

Na území města Ostravy je registrováno celkem 5 služeb tohoto typu, celková kapacita všech 

zařízení je 125 klientů. 

Forma poskytované služby 

Služba denního stacionáře je službou ambulantní. 

Kapacita 

Na území města fungují jak služby poměrně malé, spíše „rodinného“ typu (7 klientů), tak 

služby velké poskytující pomoc vysokému počtu klientů (54 klientů). 

Kapacita jednotlivých služeb: 

 Domovinka pro seniory, Diakonie ČCE - 7 klientů 

 Středisko pracovní rehabilitace - 40 klientů 

 Žebřík, Mikasa -  12 klientů 

 Slezská diakonie - 54 klientů (imobilní osoby na invalid. vozíku max. 18 klientů) 

Cílová skupina 

Uvedená služba je poskytována klientům s různými druhy a stupni postižení, například děti 

od 16 let a lidé do 45 let s kombinovaným postižením (mentálním postižením, středně 

těžkým a těžkým postižením, a s více vadami) a autismem. Dále klienti, jejichž situace 

vyžaduje pomoc další fyzické osoby (Mikasa), osoby starší 60-ti let bydlící v Ostravě, které 

mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu (Diakonie ČCE), 
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osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 15 - 50 let, které 

potřebují vyšší míru podpory a pomoci při běžných činnostech (Slezská diakonie), osoby s 

lehkým, středním i těžkým stupněm mentální retardace a s kombinovanými vadami 

(Středisko pracovní rehabilitace), osoby s mentálním a kombinovaným handicapem a osoby 

starší 18 let (Žebřík). 

 

Věk cílové skupiny uživatelů 

Nejnižší věková hranice je 16 let, některé služby nespecifikují nejvyšší věkovou hranici klientů 

(např. Žebřík a Středisko sociální rehabilitace). 

Dostupnost 

Místní – služby se nacházejí v městských částech Vítkovice, Poruba, Svinov, Zábřeh 

a Hulváky. Většina poskytovatelů ve svých materiálech garantuje dobrou dopravní 

dostupnost služby, některé i dovoz a odvoz klientů (Např. Diakonie ČCE, Slezská diakonie). 

Časová – všechny služby jsou poskytovány v pracovní dny v dopoledních i odpoledních 

hodinách (ukončení poskytování služby je poskytovateli deklarováno v rozmezí 15:00 – 17:00 

hod.) 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory 

Na území města je registrováno celkem 9 služeb. Většinou jsou definovány jako sociálně 

aktivizační služby pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením.   

Forma poskytování služeb 

Čtyři služby jsou poskytovány formou ambulantní i terénní (Armáda spásy, Česká unie 

neslyšících, Moravskoslezská unie neslyšících, TyfloCentrum), ostatní jsou služby ambulantní. 

Kapacita 

Ambulantní 

 25 (Armáda spásy, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, 

Charita Ostrava) 

 15 (Centrum pro rodinu, TyfloCentrum) 

 7 (Centrum pro zdravotně postižené MS kraje) 
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 5 (Česká unie neslyšících)   

 2 (Moravskoslezská unie neslyšících) 

 neuvedeno (LORM) 

Terénní – v rozmezí 1 (Moravskoslezské unie neslyšících) – 15 (Armáda spásy) 

Cílová skupina 

Cílová skupina klientů je vymezena buď poměrně obecně (např. osoby se zdravotním 

postižením, zdravotně postižení, senioři apod.), nebo naopak zaměřena na úzkou cílovou 

skupinu se specifickými potřebami (osoby se sluchovým, příp. kombinovaným postižením - 

Česká unie neslyšících, Moravskoslezská unie neslyšících, osoby postižené hluchoslepotou - 

LORM, osoby se zrakovým, příp. kombinovaným postižením – TyfloCentrum). 

Věk cílové skupiny uživatelů 

Služby zaměřené na úzce vymezenou skupinu klientů se specifickými potřebami vesměs 

nejsou věkově omezeny (pouze TyfloCentrum vymezuje spodní hranici 7 let), další služby 

jsou dle věku uživatelů vymezeny následovně: dospělí - starší senioři (Armáda spásy, Charita 

Ostrava), 15-64 let (Centrum pro zdravotně postižené MS kraje), 1 služba neuvádí jako 

cílovou skupinu seniory, je omezena na věkovou skupinu 12-35 let (Centrum pro rodinu). 

Dostupnost 

Místní – ambulantní služby jsou poskytovány v obvodech Moravská Ostrava (5), Zábřeh, 

Vítkovice, Hrabůvka, Poruba (1), u terénních služeb není obvod specifikován. 

Časová – služby jsou převážně poskytovány ve všech pracovních dnech v dopoledních 

i odpoledních hodinách (ukončeny v rozmezí 15:00 – 18:00 hod.), jedna služba pracuje 

po většinu týdne s předem objednanými klienty (Centrum pro zdravotně postižené). 

 

Pečovatelská služba 

V Registru poskytovatelů sociálních služeb je v rámci regionu Ostrava-město registrováno 

celkem 17 služeb uvedeného typu (poskytovatelem 5 registrovaných služeb je SMO), dvě 

z nich však poskytují služby pouze občanům měst, která tyto služby zřizují (Město Šenov – 

osoby žijící na území Šenova, Město Vratimov – osoby žijící na území Vratimova a obce Horní 

Datyně), na území města a občanům města poskytuje své služby 15 PS.  
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Forma poskytování služeb 

Téměř všechny služby jsou poskytovány formou terénní, pouze jedna vykazuje formu terénní 

i ambulantní (SMO). 

Kapacita 

Kapacita služeb je velmi různorodá a závisí na velikosti služby. Pohybuje se v rozpětí od 3 

klientů (Agentura Srdce) po maximálně 32 klientů (Centrum sociálních služeb Poruba), 

ambulantní forma je určena maximálně 4 klientům. 

Cílová skupina 

Cílové skupiny klientů jsou vesměs vymezeny následovně: osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby 

s kombinovaným postižením senioři, případně rodiny s dítětem/dětmi. 

Věk cílové skupiny uživatelů 

Věk cílové skupiny klientů je většinou vymezen v rozsahu dospělí - starší senioři (8 služeb), 

dále starší děti (11-15 let) - starší senioři (Senior služba), osoby nad 65 let (Židovská obec), od 

18 let (příp. 19 let) - starší senioři (Centrum soc. služeb Poruba, Diakonie ČCE, SMO), bez 

omezení věku. 

Dostupnost 

Místní – 8 subjektů garantuje poskytování služeb ve všech obvodech města Ostravy, 

případně blízkém okolí, další služby v obvodu svého sídla, případně okolních obcích 

(například Poruba, Třebovice, Martinov, Pustkovec - Centrum sociálních služeb Poruba, 

Hošťálkovice, Lhotka, Bobrovníky a okolní obce do 15 km - Agentura Srdce) 

Časová - celkem 10 subjektů poskytuje služby klientům ve dnech pondělí až neděle (Slezská 

diakonie garantuje poskytování služby i v době svátků), 5 subjektů poskytuje služby pouze 

v pracovních dnech, služby jsou poskytovány v dopoledních i odpoledních hodinách, 

poskytování je ukončeno nejčastěji mezi 18-20 hod. (Charita Ostrava ve 22:00 hod.). 

Objevuje se i možnost individuální úpravy doby poskytování služeb dle aktuálních potřeb 

klienta (například Agentura Selma). 
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Odlehčovací služba 

Těchto služeb je registrováno celkem 10 (služby zajišťuje 6 poskytovatelů) a na území města 

jich působí 9 (1 služba je poskytována mimo region). 

Forma 

Služby jsou poskytovány ve formě terénní, ambulantní i pobytové. Pobytovou formu zajišťují 

4 služby, ostatní služby formy kombinují. 

Kapacita 

Ambulantní - celkem 28 klientů 

Pobytová - celkem 97 lůžek (36 Charita Ostrava – Hospic sv. Lukáše) 

Terénní - celkem 41 klientů (z toho 36 Centrum pro rodinu a sociální péči) 

Cílová skupina 

Cílová skupina je vesměs definována jako osoby s kombinovaným postižením, osoby 

s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, 

osoby s chronickým onemocněním (SMO), osoby s chronickým duševním onemocněním 

(Slezská diakonie), lidé v terminálním stádiu života, kteří současně využívají hospicové 

zdravotní služby (zvláštní forma odlehčovací služby -  Charita Ostrava). 

Věkové určení cílové skupiny je velmi rozmanité: 

 1-35 let (Centrum pro rodinu a sociální péči) 

 1-60 let (Duhový dům, Slezská diakonie) 

 50+ (služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním, Slezská diakonie) 

 mladí dospělí - starší senioři (Charita Ostrava, Společnost pro podporu lidí 

s mentálním postižením, SMO) 

 dospělí - starší senioři (Dům zvláštního určení, DPS - SMO) 

Dostupnost 

Místní - služby jsou poskytovány v městských částech Zábřeh, Výškovice, Hulváky, Nová Ves, 

Vítkovice, Poruba, Moravská Ostrava, Muglinov a Hrabůvka. Dvě služby uvádějí rozšířenou 

územní působnost - Charita Ostrava (Moravskoslezský a Olomoucký kraj), Společnost 

pro podporu lidí s mentálním postižením (Moravskoslezský kraj). Působnost v okolí města 

Ostravy deklarují Slezská diakonie a Spirála pomoci. 
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Časová - pobytové služby jsou vesměs poskytovány nepřetržitě (1 služba v pracovní dny 

do 18:00 hod., nepřetržitě o víkendu - Slezská diakonie), ambulantní ve dvou případech 

nepřetržitě, v jednou případě v pondělí - pátek. Terénní služby jsou vesměs časově omezené. 

 

VEŘEJNÉ SLUŽBY A SYSTÉM ZVÝHODNĚNÍ PRO RODINY S DĚTMI 

Následující část analýzy se věnuje veřejným službám (svoz komunálního odpadu, MHD), 

službám poskytovaných v zařízeních města a jejich finančnímu zvýhodnění pro rodiny 

s dětmi. Níže uvádíme tabulku, která představuje zařízení města - příspěvkové organizace 

či obchodní společnosti (v případě svozu komunálního odpadu a MHD službu), adresu 

zařízení a uvádí případné zvýhodnění pro rodiny s dětmi.   

Celkem jsme nalezli 13 organizací (využili jsme webové stránky MMO), které poskytují své 

služby ve 29 zařízeních (nezapočítán svoz komunálního odpadu, MHD). Jedno zařízení je 

v současnosti v rekonstrukci (KD Poklad) a u dvou zařízení (koupališť) bude vstupné 

zveřejněno před letní sezónou. Při obecném zhodnocení nelze hovořit o systému zvýhodnění 

pro rodiny s dětmi (z tohoto důvodu uvádíme v tabulce pro srovnání také běžné vstupné). 

Alespoň částečné finanční zvýhodnění (ve stanovenou dobu, na stanovená představení, 

výstavy, na určitou část služeb apod.) poskytuje 9 z celkového počtu zařízení. Pokud je již 

sleva na vstupné poskytována, je zpravidla poskytována pouze pro 2 dospělé a určitý počet 

dětí (min. 1, max. 3), obvykle mladší 15 let. Dvě zařízení poskytují své služby zdarma (Vánoční 

kluziště, In-line park).   

Tabulka 16: Přehled veřejných služeb a zvýhodnění pro rodiny s dětmi 

 Veřejná služba /zařízení  Adresa zařízení Slevy (zvýhodnění pro rodiny s 
dětmi 

1. Svoz komunálního odpadu  Ne 
498 Kč/osoba 

2. MHD – poskytovatel Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 
(obch. společnost) 

 Ne 
Vydání ODIS – ne 
MHD 
Děti do 6 let zdarma 
Zlevněné jízdné/děti 6 – 15 let, 
studenti, senioři 

3. Divadlo loutek Ostrava 
(příspěvková organizace) 

Pivovarská 3164/15, 
Ostrava  

Ne 

4. Komorní scéna Aréna 
(příspěvková organizace) 

28. října 2, Moravská 
Ostrava 

Ne 

5. NÁRODNÍ DIVADLO 
MORAVSKOSLEZSKÉ (příspěvková 
organizace) 

Čs. legií 148/14, 
Ostrava — Moravská 
Ostrava 

Ano 
Rodinné vstupné – sleva 50% na 
vybraná představení NDM pro 
rodiny s dětmi do 15 let 
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6. Janáčkova filharmonie Ostrava 
(příspěvková organizace) 

28. října 124, 0strava Ne  
(50% sleva - děti do 15 let) 

7. Knihovna města Ostravy 
(příspěvková organizace) 

28. října 2, Ostrava 
(údaj platný pro 
všechny pobočky) 

Ne 
(30 Kč/rok /dítě do 15 let; 
100 Kč/rok/senior, osoba na 
mat. a rod. dov., ZTP, osoby na 
ÚP, student, 
200 Kč/rok/běžná registr.) 

8. Ostravské muzeum 
(příspěvková organizace) 

Masarykovo nám. 1, 
Ostrava 

Ano 
 
Rodinné vstupné 
150 Kč/2 dosp. + 2 děti do 15 
let 
 
Vstupné 
70 Kč/ základní vstupné 
50 Kč/ snížené vstupné - 
studenti, důchodci, ZTP  
40,- Kč/ děti 6 - 15 let) 

9. Zoologická zahrada Ostrava 
(příspěvková organizace) 

Michálkovická 197, 
Ostrava – Slezská 
Ostrava 

Ne - jednorázové vstupné 
Ano - permanentka  
 
Rodinná permanentka 
2 dosp. + 3 děti do 15 let 1300 
Kč/rok 
Permanentka 
550 Kč/rok/dospělí  
350 Kč/rok/děti, učitelé, ZTP 
nad 15 let 

 
10. 

Ostravské výstavy a.s. 
 (obch. společnost) 

Sídlo: Černá louka 
3235, Ostrava-
Moravská Ostrava 

 

Výstaviště Černá Louka  Nejednotné vstupné, záleží na 
výstavě (někdy ano, někdy ne) 

Slezskoostravský hrad  Ano 
 
Rodinné vstupné 
200Kč/vstup/rodina 2 dosp. + 2 
děti 
Všední dny 
40 Kč/dosp. + 2 děti 
 
Vstupné 
80 Kč/dospělí  
40 Kč/děti od 3 let, studenti, 
ZTP, důchodci  
 
Prohlídky s Xaverem  
(bez zvýhodnění rodiny) 

Mininuni svět miniatur  Ano 
 
Rodinné vstupné 
170Kč/vstup/rodina 2 + 2 
 
Vstupné 
70 Kč/dospělí  
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40 Kč/děti od 3 let, studenti, 
ZTP, důchodci  

Pohádkový svět strašidel  Ne 
30 Kč/dosp. 
15 Kč/dítě 

11. Dům kultury města Ostravy, a.s. 
(obch. společnost) 

28. října 124/2556, 
Ostrava 

Ne 

12. 
 

Vítkovice aréna, a.s. 
(obch. společnost) 

Ruská 3077/135, 
Ostrava - Zábřeh 

 

Ostrava aréna  Ne 
Pronájem, představení 

Městský stadion  Ne 
Pronájem, představení 

Multifunkční hala  Ne 

13. Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, 
s.r.o. 
(obch. společnost) 

Náměstí SNP 1, 
Ostrava-Jih 

Ne 
Na vybraná představení slevy 
pro děti do 15 let, studenty a 
seniory 

14. Dům kultury POKLAD, s.r.o. 
(obch. společnost) 

Matěje Kopeckého 
675/21, Ostrava-
Poruba 

V rekonstrukci 

15. Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. – SAREZA 
(obch. společnost) 

Sídlo: Čkalovova 
6144/20, 708 00 
Ostrava-Poruba 

 

 Krytý bazén Ostrava-Poruba Generála Sochora 
1378, Ostrava - Poruba 

Ano - Bazénové centrum – 
zimní sezóna 
 
Rodinné vstupné 
Po – pá 13:00 - 20:00 hod, So, 
Ne 
220 Kč/2 dosp. + 1 dítě/3 h 
270 Kč/ 2 dosp. + 2 děti/3 h 
320 Kč/2 dosp. +3 děti/3 h 
 
20:00 – 21:30 hod 
220 Kč/2 dosp. + 1 dítě/90 min  
270 Kč/ 2 dosp. + 2 děti /90 min  
320 Kč/2 dosp. +3 děti /90 min 
 
Vstupné 
do 20:00 hod 
50–90 Kč/3 hod/dosp. 
30–60Kč/3 hod dítě 6-15 let, 
senior 62+ 
Zdarma/dítě do 6 let 
20:00 – 21:30 hod 
60 Kč/90 min/dosp. 
40 Kč/90 min/dítě 6-15 let, 
senior 62+ 
Zdarma/dítě do 6 let 
 
Bazénové centrum – letní 
sezóna (včetně vstupu na 
koupaliště), Plážový volejbal 
Bude zveřejněno před letní 
sezónou 
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 Letní koupaliště Ostrava-Poruba Rekreační 236/74, 
Ostrava - Poruba 

--- 
Bude zveřejněno před letní 
sezónou 

 Sportovní areál Poruba Skautská 6093/11, 
Ostrava - Poruba 

Ne 

 Zimní stadion Ostrava-Poruba Čkalovova 20/6144, 
Ostrava - Poruba 

Ne 

 Sportovní areál Volgogradská Volgogradská 2632/6a, 
Ostrava - Zábřeh 

Ne 

 Vodní areál Jih Svazácká 3160/1C, 
Ostrava - Zábřeh 

Koupaliště - bude zveřejněno 
před letní sezónou 
Ne - sportoviště  

 Sportovní hala Ostrava-Přívoz Hrušovská 15/2953, 
Ostrava - Přívoz 

Ne 

 Vánoční kluziště Masarykovo náměstí, 
Ostrava 

Zdarma (Sezóna 2014/2015) 

 Vodní svět (Čapkárna) Sokolská třída 
2590/44, Ostrava - 
Moravská Ostrava 

Ano – bazénové centrum 
Ne – ostatní sportoviště 
 
Rodinné vstupné 
Bazénové centrum 
210 Kč/2 dosp. +1 dítě/2 h  
250 Kč/2 dosp. +2 děti/2 h  
290 Kč/2 dosp. +3 děti/2 h 
  
Vstupné 
Bazénové centrum 
50–90 Kč/2 hod/dosp. 
40–50Kč/2 hod dítě 6-15 let, 
senior 62+ 
 
Koupaliště 
Bude zveřejněno před letní 
sezónou 

 Ozdravné centrum Ještěrka Za Ještěrkou 629/1, 
Ostrava - Bartovice 

Ano – bazén 
Ne – sportoviště 
 
Bazén 
200 Kč/2 dosp. +1 dítě/2 h  
250 Kč/2 dosp. +2 děti/2 h  
300 Kč/2 dosp. +3 děti/2 h 
 
Bazén 
40 – 80 Kč/ 2 hod (podle věku a 
času) 

 In-line Park (Sportovní areál U 
Cementárny) 

U Cementárny, 
Ostrava-Vítkovice 

Zdarma 
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V. PRORODINNÝ VEŘEJNÝ PROSTOR VE MĚSTĚ 
 

POPIS/ BARIÉRY, DOSTUPNOST, PŘÍLEŽITOSTI: SPORTOVIŠTĚ, HRACÍ PLOCHY, ODPOČINKOVÉ 

PLOCHY, PARKY) 

Kapitola věnovaná veřejnému prostoru ve městě Ostrava je rozdělena do tří částí. První se 

věnuje sportovištím, druhá hracím a odpočinkovým plochám a třetí parkům. U každé části 

jsme zpracovali mapy k danému veřejnému prostoru. Při zpracování map jsme využili 

software GIS – ARCDATA. 

 

Sportoviště 

Při mapování sportovišť na území města Ostravy jsme se zaměřili na sportoviště, která jsou 

dostupná veřejnosti a mohou je aktivně využívat rodiny, děti a mládež za účelem trávení 

volného času, tzn. je umožněn jejich pronájem (pozn.: Veřejně přístupná dětská sportovní 

hřiště nacházející se zejména v areálu základních škol jsme zařadili mezi venkovní hrací 

plochy). Přehled sportovišť jsme utvářeli na základě informací dostupných na webových 

stránkách jednotlivých městských obvodů, Magistrátu města Ostravy, vyhledáváním 

prostřednictvím mapových serverů a stránek organizací, která sportoviště provozují. U všech 

sportovišť uvádíme adresu, popis (zaměřený na možnosti využití – provozované sporty), 

provozní dobu a cenu pronájmu (kterou vnímáme jako bariéru či omezenou dostupnost).  

Na území města Ostrava jsme nalezli celkem 83 veřejných sportovišť, která mohou sloužit 

k vyžití volného času dětí, mládeže či rodin s dětmi. Sportoviště nabízejí nepřeberné 

množství aktivit - od ježdění na koni, bruslení, laser games, plavání, až po nejčastěji nabízené 

míčové sporty. Provozní doba sportovišť je rovněž různorodá. Cenové rozpětí se pohybuje 

v rozmezí několika desítek korun až po tisíce v závislosti na druhu sportu, ale také vybraném 

sportovišti. Zvýhodnění rodin se objevuje jen sporadicky, neboť většina sportovišť pronajímá 

prostor, nejedná se tedy o cenu za vstup. Zvýhodnění pronájmu prostor mládeží či dětmi 

také není obvyklé a vyskytuje se jen v několika málo případech. 

Nejvíce sportovišť jsme zmapovali v MěO Ostrava – Poruba (17), Ostrava - Moravská Ostrava 

a Přívoz (14), Ostrava – Jih (10) a Ostrava - Vítkovice (9).  Přehled všech sportovišť v členění 

podle městských obvodů přináší následující tabulka. 
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Tabulka 17: Přehled sportovišť 

 Název, adresa  Popis Cena Zvýh
odně
ní 
rodin 

Provozní doba 

Ostrava - Poruba 
1. Arrows stadion, 

Průběžná 2, Ostrava - 
Poruba, 70800 

Stadion 

 Baseball 

 Softball 

--- --- --- 

2. SŠ prof. Zdeňka 
Matějčka, Ostrava - 
Poruba - krytý bazén, 
17. listopadu 
1123/70, Ostrava - 
Poruba 

 Plavecký 
bazén 

 

Zdarma/děti do 6 let 
40 Kč/hod/6-15 let, senioři 
60 Kč/hod/dosp. 

Ne Plavání pro veřejnost 
Po-Pá: 6:00-8.00, 
18:00-20:00  
So: 9:00 – 13:00 

3. Krytý bazén Poruba, 
Generála Sochora 
1378, Ostrava - 
Poruba 

Interiér 

 Bazénové 
centrum 
(plavecký 
bazén, 
tobogán, 
dětský bazén) 

 Fitness 
(posilovna) 
 

Exteriér 

 Koupaliště 
(plážový 
volejbal) 

Bazénové centrum – zimní 
sezóna 
 
do 20:00 hod 
50–90 Kč/3 hod/dosp. 
30–60Kč/3 hod dítě 6-15 
let, senior 62+ 
Zdarma/dítě do 6 let 
 
20:00 – 21:30 hod 
60 Kč/90 min/dosp. 
40Kč/90 min dítě 6-15 let, 
senior 62+ 
Zdarma/dítě do 6 let 
 
Rodinné vstupné 
Bazénové centrum 
Po – pá 13:00 - 20:00 hod, 
So, Ne 
2+1/3 hod - 220 Kč  
2+2/3 hod - 270 Kč  
2+3/3 hod - 320 Kč 
20:00 – 21:30 hod 
2+1/90 min-220 Kč  
2+2/90 min-270 Kč  
2+3/90 min-320 
 
Bazénové centrum – letní 
sezóna (včetně vstupu na 
koupaliště), Plážový 
volejbal 
Bude zveřejněno před 
letní sezónou 
 
Fitness (posilovna) 
90 – 140 Kč/2 hod 

Kč Bazén 
Po - Pá: 6:00 – 21:30 
So, Ne: 9:00 - 19:30 
Dětský bazén 
Po: 13:00 – 20:00 
Út: 13:00 – 18:00 
St: 13:00 – 16:45 
Pá: 12:15 – 19:00 
So – ne: 9:00 – 19:30 
Tobogán 
Po – pá: 13:00 – 
20:00 
So – ne: 9:00 – 19:30 
Fitness 
Po – pá: 6:00 – 21:30 
So – ne: 9:00 – 19:30 
Koupaliště  
(+ plážový volejbal, 
ruské kuželky) 
Bude zveřejněno 
před letní sezónou  
 
 

4. Letní koupaliště 
Ostrava-Poruba, 

 Velký 
plavecký 

Bude zveřejněno před 
letní sezónou 

--- Bude zveřejněno 
před letní sezónou 
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Rekreační 236/74, 
Ostrava - Poruba 

bazén 

 Bazén pro 
neplavce 

 Hřiště pro 
nohejbal, 
plážový 
volejbal, 
badminton, 
soft tenis 

 Stolní tenis 

 Ruské kuželky  

 Hřiště pro 
streetbal, 
petanque 

5. Sport park, 
Technologická 372/2, 
Ostrava - Poruba 

Interiér 

 Squashové 
kurty 

 Schwinn 
cycling 

Squash 
50 – 130 Kč/30 min 
Schwinn cycling 
70 – 80 Kč/ 55 min 

Ne Po – pá:  7:00 - 23:00 
Ne, sv.:   8:00 -  22:00 

6. Sportovní areál 
kolejí VŠB-TUO, 
Studentská 1770/1, 
Ostrava - Poruba 

Interiér  

 Tenisová hala 
Exteriér 

 Tenisové 
kurty 

 Fotbalové 
hřiště s 
umělým 
povrchem 

 Asfaltová 
hřiště 
(házená, 
volejbal a 
basketbal) 

Neuvedeno --- Neuvedeno 

7. Sportovní areál 
Poruba, 
Skautská 6093/11, 
Ostrava - Poruba 

Interiér 

 Tenisové haly 

 Kuželna 
Exteriér 

 Travnaté 
fotbalové 
hřiště 

 Atletický ovál 

 Tenisové 
kurty 

 Asfaltové 
hřiště pro 
míčové hry 

 Antuková 
hřiště 
(nohejbal, 
volejbal) 

 Škvárové 
hřiště (fotbal, 
volejbal, 
pétanque 
apod.) 

Travnaté fotbalové hřiště 
3200,-/hod 
Atletický ovál 
600,-Kč/hod (vč. sektorů) 
1 osoba – 40,-Kč/hod 
(běžecká dráha) 
Tenisové kurty 
100 – 130,-Kč/hod 
(podle zvoleného času) 
Tenisové haly 
Ceník neuveden 
Asfaltové hřiště 
60,-Kč/hod 
Antukové hřiště 
80,- Kč/hod 
110 – 210,- Kč/hod 
(podle zvoleného času) 
Škvárové hřiště 
120,- Kč/hod 
 

Ne Travnaté fotbalové 
hřiště, atletický ovál 
Po-Ne: 8:00 – 20:00 
Tenisové kurty 
Jaro-podzim  
Denně 8:00 – 19:00 
Tenisové haly 
Denně 6:00 – 22:00 
Asfaltové, antukové a 
škvárové hřiště 
Denně 8:00 – 20:00 
Kuželna 
Denně 12:00 – 22:00 
 

8. Sportovní klub Avízo,  Squashové Ricochet, Squash Ne Denně 7:00 – 23:00 
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Squash Club, 
Slavíkova 6142/18, 
Ostrava-Poruba 

kurty 

 Ricochetový 
kurt 

 Fitness 

90 – 190,- Kč/hod 

9. Boulderingová stěna 
Družba,  
Žilinská 1889/13, 
Ostrava – Poruba 

 Lezecká stěna 55 – 65 Kč/vstup (student, 
nestudent) 

Ne Po – pá: 14:00 – 
22:00 

10. SC FAJNE, 
Gen. Sochora 
6228/12, Ostrava - 
Poruba 

Interiér 

 Squashové 
kurty 

 Badmintonov
é kurty 

 Posilovna 

 Sálové 
aktivity 
(spinning, 
bodyform, 
bosu, pilates 
atd.) 

Squash, badminton 
120 – 280,- Kč/hod 
Posilovna 
71 – 110/hod 
Sálové aktivity 
82 – 140/55-90 min 

Ne Denně: 7:00 – 21:00 

11. Ski areál Skalka, 
Vřesina, Ostrava - 
Poruba 

 Lyžování  

 In-line hřiště 

 Beachvolejbal 

Lyžování - Rodinné 
vstupné 
2+1 – 500/2 hod 
2+2 – 600/2 hod 
2+3 – 700/2 hod  
 
Lyžování dospělí 
120 – 140,- Kč/hod 
Lyžování děti 
60 – 90,- Kč/hod 
(podle času a délky 
lyžování) 
In-line hřiště 
Neuvedeno 
Beachvolejbal 
190,- Kč/hod  

Ano  Pá, So:  9:00 – 22:00 
Ne – Čt: 9:00 – 21:00 

12. Tenisový klub Kubáň, 
Slavíkova 6195/29a, 
Ostrava - Poruba 

Interiér 

 Tenisová hala 
Exteriér 

 Antukové 
kurty 

Zimní sezóna 
250 – 380 Kč/hod 
Letní sezóna 
100 – 140 Kč/hod 

Ne Denně: 7:00 – 21:00 

13. Areál TJ Sokol 
Poruba, 
Vřesinská 121, 
Ostrava - Poruba 

Exteriér 

 Tenisové 
kurty 

Interiér 

 Hala  

 Tělocvična 

Tenisové kurty 
100 – 150 Kč/hod 
Hala, tělocvična 
Neuvedeno 

Ne Tenisové kurty 
Po – Ne: 7:00 – 20:00 
Hala, tělocvična 
Není pevně 
stanoveno 

14. Zimní stadion 
Ostrava-Poruba, 
Čkalovova 20/6144, 
Ostrava - Poruba 

Interiér 

 Badmintonov
é kurty 

 Ledová 
plocha (malá 
+ velká hala) 

 Curlingové 
dráhy 

Badmintonové kurty 
90 – 190 Kč/hod 
Ledová plocha 
1700 – 2800 Kč/hod 
Bruslení pro veřejnost 
40 – 80 Kč/hod (podle 
haly) 
30 Kč/hod pro začínající 
bruslaře 

Ne Ledová plocha 
Denně: 6:00 – 23:00 
Bruslení pro 
veřejnost 
Čt: 16:15 – 17:30 
Pá: 17:30 – 19:00 
So: 10:00 – 11:30; 
14:30 –16:00 
Ne: 10:00 – 12:00 
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Curlingová dráha 
800 – 1600 Kč/hod 

Badmintonové kurty, 
curlingové dráhy 
Neuvedeno 

15. Skatepark u ZŠ 
Pokorného, 
K. Pokorného 2, 
Ostrava-Poruba 

 Skatepark Zdarma Zdar
ma 

Jaro – podzim, 
příznivé počasí 
Po-pá:  15:00 – 19:00 
So, Ne: 9:00 – 20:00 

16. Dětské dopravní 
hřiště,  
MŠ Ukrajinská 
1530/31, Ostrava - 
Poruba 

 Dětské 
dopravní 
hřiště 

Zdarma Zdar
ma 

Červenec 
Po – ne: 9.00 – 12.00; 
14.00 – 18.00 
Srpen 
Po – pá: 16.30 –18.00  
So, ne: 9.00 – 12.00; 
14.00 – 18.00  

17. TJ VD Start Ostrava, 
Pustkovecká 18, 
Ostrava – Poruba 

 Tenisové 
kurty (v zimě 
zakryto 
nafukovací 
halou) 

Jaro, léto, podzim 
120 – 140 Kč/hod 
Zima 
250 – 390 Kč/hod/nečlen 
175 - 350Kč/hod/člen 

Ne Neuvedeno 

Ostrava - Jih 
18. Veřejné sportovní 

centrum Výškovice, 
CDU SPORT, 
Charvátská 10, 
Ostrava - Výškovice, 
70800 

Interiér 

 Badmintonov
é kurty 

 Bikefitness 

 Florbal 

 Lezectví 

 Power goal 

 Wally ball 

 Squash 

 Stolní tenis 

Badmintonové kurty, 
Florbal, Power goal, Wally 
ball, squash 
120 – 230 Kč/hod 
(podle věku a času) 
Bikefitness 
50 – 70 Kč/hod 
Lezectví 
60 Kč/2 hod 
Stolní tenis 
70Kč/hod 

Ne Po – Pá:   7:00 - 22:00  
So, Ne, Sv.: 8:00 - 
22:00 

19. Skatepark v Bělském 
lese, 
29. dubna, Ostrava-
Výškovice 

 Skateboard 

 In-line brusle 

 Kola 
(freestyle) 

Zdarma Zdar
ma 

Duben, květen, září, 
říjen: Po – Pá: 14:00 - 
18,00  
So, Ne: 9:00 – 18:00  
Červen, červenec, 
srpen:  
Po – Ne: 9:00 – 20:00  

20. Ostrava ARÉNA 
(dříve ČEZ) 
Ruská 3077/135, 
Ostrava - Zábřeh 

 Ledová 
plocha 

Ledová plocha 
2700 Kč/hod 

Ne Po – pá: 6:00 – 24:00 

21. Minigolf Ostrava 
Čujkovova 3081, 
Ostrava - Zábřeh 

 Minigolf 40 Kč/vstup Ne Denně: 10:00 – 20:00 

22. Sportovní centrum 
Dubina, 
Horní 287/81, 
Ostrava - Ostrava Jih 

Interiér 

 Hala se 
zázemím pro 
sporty: Tenis, 
Futsal, 
Badminton, 
Florbal, 
Basketbal, 
Ping pong, 
Házená, 

140 – 280 Kč/hod a 1/3 
(podle zvoleného času) 

Ne Denně: 6:00 – 22:00 
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Volejbal, 
Nohejbal 

23. Sport Club Metalurg 
U studia 67/29, 
Ostrava - Zábřeh 

Interiér 

 Hala se 
zázemím pro 
sporty: 
Badminton, 
Florbal, Futsal 

Badminton 
100 – 220,- Kč/hod 

Ne Denně: 6:00 – 23:00 

24. SBA Sportcentrum 
Havránek 
Horymírova 5, 
Ostrava – Zábřeh 

 Squashové 
kurty 

 Badmintonov
é kurty 

 Fitness, 
Spinning 

Squash 
120 – 280,-Kč/hod 
Badminton 
100 – 180,-Kč/hod 

Ne Po – Pá: 7:00 – 22:00 
So: 8:00 – 21:00 
Ne, sv.: 8:00 – 22:00 

25. Vodní areál Jih, 
Svazácká 3160/1C, 
Ostrava - Zábřeh 

Exteriér 

 Kurty – 
nohejbal, 
volejbal 

 Tenisové 
kurty 

 Fotbalové 
hřiště 
s umělou 
trávou 

 Hřiště na 
Beach 
volejbal 

 Koupaliště 

Kurty – nohejbal, volejbal 
120 Kč/hod 
Tenisové kurty 
120 – 150 Kč/hod 
Fotbalové hřiště 
650 Kč/hod 
Hřiště Beach volejbal 
200 Kč/hod 
Koupaliště 
Bude zveřejněno před 
letní sezónou 

Ne Kurty – nohejbal, 
volejbal, Tenisové 
kurty, Fotbalové 
hřiště, Beach volejbal 
Po – Pá: 15:00 – 
19:00 
So, Ne: 9:00 – 20:00 
Koupaliště 
Bude zveřejněno 
před letní sezónou 

26. Sportovní areál 
Volgogradská, 
Volgogradská 
2632/6a, Ostrava - 
Zábřeh 

Exteriér 

 Travnaté 
fotbalové 
hřiště 

 Atletický ovál 

 Tenisové 
hřiště 

 Horolezecká 
stěna 

 Víceúčelové 
hřiště (míčové 
hry) 

Fotbalové hřiště 
3000,-Kč/hod 
Atletický ovál 
500,-/hod (včetně sektorů) 
1 osoba – 30,-Kč/hod 
(běžecká dráha) 
Tenisové hřiště 
120,-/hod 
Horolezecká stěna 
30 – 50,-/os./vstup 
Víceúčelové hřiště 
300,-Kč/hod 
150,- Kč/hod (1/2 hřiště) 

Ne 
 

Horolezecká stěna 
Letní sezóna 
Út - čt: 16:00 – 19:00 
Ostatní sportoviště 
Otvírací doba 
neuvedena 

27. Dětské dopravní 
hřiště, 
ZŠ Alberta Kučery, 
Ostrava Hrabůvka 

 Dopravní 
hřiště 

Zdarma Zdar
ma 

Červenec:  
Po – so: 9.00 – 17.00 
hod 
Srpen:  
Po – so: 9.00 – 17.00 
hod 

Ostrava - Vítkovice 
28. Blok Centrum, 

Sad J. Jabůrkové 967, 
Ostrava - Vítkovice 

Exteriér 

 Lezecká věž 
Interiér 

 Boulderingov
á stěna 

Boulder 
55–65 Kč/vstup/dosp. 
40 Kč/vstup/8-18 let 
Zdarma/dítě do 8 let 
Lezecká věž 
neuvedeno 

Ne Po – pá: 10:00 – 
22:00 
So, Ne:   12:00 – 
20:00 
(Po - st: 15:00 – 
16:30 omezení pro 
veřejnost) 
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29. Tendon Hlubina,  
Důl Hlubina, Dolní 
oblast Vítkovice, 
Ruská 2993, Ostrava 
– Vítkovice 

 Lezecká stěna 125 – 149/vstup Ne Denně:  
Po – Ne: 8:00 – 23:00 

30. Ridera sport, 
Závodní 2885/86, 
Ostrava-Vítkovice 

Interiér 

 Tenisové 
kurty 

 Badminton 

 Fitness 
Exteriér 

 Tenisové 
kurty 

 Kurty na 
beach 
volejbal 

 Minigolf 

 Petanque 

 Ruské kuželky 

 Stolní tenis 

 Basketbalový 
koš 

Tenisové kurty 
Int. 300 – 400 Kč/hod 
Ext. 80 – 140 Kč/hod 
Badminton 
130 – 230 Kč/hod 
Beach volejbal 
160 – 200 Kč/hod 
Stolní tenis 
90 Kč/hod 
Petanque, Minigolf 
20 Kč/hod 
Basketbalový koš, ruské 
kuželky 
zdarma 

Ne Denně: 6:00 – 22:00 
Exteriér 
Léto 
Denně 6:00 – 22:00 

31. Městský stadion, 
Závodní 2891/86, 
Ostrava - Vítkovice 

 Hlavní stadion 
(hřiště, 
běžecká 
dráha) 

 Rozcvičovací 
stadion 
(hřiště, 
běžecká 
dráha, 
vrhačská 
loučka) 

 Tělocvična 

Neuvedeno --- Denně: 6:00 – 24:00 

32. Multifunkční hala, 
Závodní, Ostrava - 
Vítkovice 

 Ledová 
plocha 

Pronájem ledové plochy 
1800 – 2700 Kč/hod 
Veřejné bruslení 
30 – 40 Kč/hod. 
(podle zvoleného času) 

Ne Ledová plocha 
6:00 – 24:00 
Veřejné bruslení 
St:  16.00 - 17.30 
So, Ne:  16.30 - 18.30  

33. Fit Park,  
1. máje 3236/103, 
Ostrava - Vítkovice 

 Badminton 

 Fitness 
(posilovna, 
skupinové 
lekce) 

Badminton 
99 – 230Kč/hod 
Fitness 
Dle aktivity 
 

Ne Po – Čt: 6.00 – 22.00  
Pá: 6.00–21.00  
So – Ne: 8.00–21.00  

34. Motokáry Ostrava, 
Veid s.r.o., 
U Cementárny 1173, 
Ostrava - Vítkovice 

 Motokárová 
dráha 

Motokára 
Od 160 Kč/7 min 
Od 300 Kč/14 min 
(podle druhu motokáry) 
Dětské elektro vozítko 
40 Kč/ 4 min 
70 Kč/8 min 

Ne Za příznivého počasí 
od 10°C a v případě 
suchého povrchu 
dráhy 
So, Ne: 11:00 - 18:00 
Po-Pá:  15:00 - 18:00 

35. Sportovní areál U 
Cementárny, 
U Cementárny, 
Ostrava - Vítkovice 

Exteriér 

 In-line dráhy 

 Víceúčelové 
hřiště (míčové 
sporty) 

Zdarma Zdar
ma 

Denně: 8:00 - 19:00 
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36. Piraňa paintball, 
U Cementárny 
1172/38, Ostrava-
Vítkovice 

 Paintball 
(exteriér) 

220 Kč/vstup + 1,10 Kč/1 
náboj 

Ne Neuvedeno 

Ostrava - Petřkovice 
37. LANDEK PARK – 

Hornické muzeum, 
Pod Landekem 64, 
Ostrava – Petřkovice 

Interiér 

 Víceúčelová 
hala 
(badminton, 
volejbal, 
futsal, 
nohejbal 
apod.) 

Exteriér 

 Tenisové 
kurty 

 Kurty na 
beachvolejbal 

 Pétanque 

Víceúčelová hala 
130 – 200 Kč/hod 
Pétanque 
60 – 80 Kč/hod 
Beachvolejbal 
120 – 180 Kč/hod 
Tenisové kurty 
100 – 140 Kč/hod 

Ne Víceúčelová hala  
Denně 7:00 – 22:00 
Tenisové kurty, 
Beachvolejbal, 
Pétanque 
Duben - říjen   7:00 - 
21:00  
Duben - říjen   7:00 - 
21:00  
 

38. Stadion FC Odra 
Petřkovice, 
Petřkovická 1, 
Ostrava – Petřkovice 

 Fotbalový 
stadion 

Pronájem pouze malé 
umělé trávy 
500 Kč/hod 

Ne Neuvedeno 

Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
39. Bikepark Betoňák, 

Gen. Janka 1208, 
Ostrava-Mariánské 
Hory 

 Bikepark Zdarma Zdar
ma 

Duben – říjen, podle 
počasí 
14:00 – 22:00 

40. Laser Aréna Ostrava, 
Novoveská 1264/9, 
Ostrava-Mariánské 
Hory 

 Laser game 75 - 90 Kč/hra 
(podle věku) 

Ne Denně: 10:00 – 22:00 

41. Tenis centrum 
Ostrava, 
 Fráni Šrámka, areál 
Ostravské univerzity, 
Ostrava - Mariánské 
Hory 

Interiér, exteriér 

 Tenisové 
kurty 
s umělým 
trávníkem 
(vhodné také 
pro 
badminton, 
fotbal, 
nohejbal, 
volejbal 

Neuvedeno --- Denně: 8:00 – 22:00 

42. Areál TJ Sokol 
Mariánské Hory, 
Raisova 2062/12, 
Ostrava - Mariánské 
Hory 

 Lukostřelba 

 Další 
možnosti pro 
veřejnost 
neuvedeny 

300 Kč/1 hod 
s instruktorem 
500 Kč/2hod 

Ne Neuvedeno 

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 
43. Trojhalí Karolina, 

K Trojhalí 3361/5, 
Moravská Ostrava 

 2 sportoviště 
– 6 kurtů 
(Badminton, 
Basketball, 

1 kurt 
130 – 200/hod  
(podle času) 
1 tělocvična 

 Po – pá: 8:00 – 22:00 
So, Ne: 10:00 – 20:00 
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Florbal, 
Nohejbal, 
Futsal, 
Volejbal, 
Ringo, 
Trénink 
frisbee, 
Streetball) 

351 – 540 Kč 
(podle času 

44. BSO Squash Club, 
Cihelní 99,  Ostrava - 
Moravská Ostrava 

 Squashové 
kurty 

Neuvedeno --- Neuvedeno 

45. TJ Sokol Moravská 
Ostrava, 
 Sokolská třída 
1918/46, Ostrava – 
Moravská Ostrava 

Interiér 

 Velká 
tělocvična 

 Prostor se 
zrcadly 

 Stolní tenis 

 Badminton v 
tělocvičně 

Exteriér 

 Tenisové 
kurty 

 Venkovní 
sportovní 
areál (hřiště, 
atletický ovál, 
basketbalová 
plocha) 

Tenisové kurty 
90 – 140 Kč/hod 
(podle času) 
Velká tělocvična 
380 – 440 Kč/hod 
Prostor se zrcadly 
110 – 160 Kč/hod 
Stolní tenis 
90 Kč/hod 
Badminton 
65 – 90 Kč/hod 
Venkovní sportovní areál 
150 Kč/hod 

 Tenisové kurty 
Po-pá: 8:00 – 21:00 
So, ne, sv.: dle 
domluvy 
Velká tělocvična 
Dle rozpisu 
Prostor se zrcadly 
Dle rozpisu 
Stolní tenis 
Po-pá: čas neuveden  
So, ne, sv.: dle 
domluvy 
Badminton 
Po-pá: čas neuveden  
So, ne, sv.: dle 
domluvy 
Venkovní sportovní 
areál 
neuvedeno 

46. Golf Aréna Ostrava, 
Výstaviště Černá 
louka, pavilon G 
3190, Ostrava - 
Moravská Ostrava 

 Driving, 
putting, 
chipping 

 Golfový 
simulátor 

Driving, putting, chipping 
130 – 190 Kč/hod 
100 Kč/hod/senior 
Golfový simulátor 
200 (člen klubu) – 250 
Kč/hod 

Ne Provozní doba se 
mění  
12.10.2015 do 
30.10.2015 
Po – pá: 16:00 – 
20:00 

47. Squash Centrum 
Ostrava, 
28. října 2663/150, 
Ostrava- Moravská 
Ostrava 

 Squashové 
kurty 

Neuvedeno --- Po – pá: 7:00 – 22:30 
So, Ne: 8:00 – 21:30 

48. Tenisová hala, 
Tenisový klub Baník, 
Budečská 2, Ostrava 
– Moravská Ostrava 

 Tenisová hala 
(tenis, 
badminton) 

Tenis 
300 – 440 Kč/hod 
Badminton 
200 Kč/hod 

 Denně: 6:00 – 22:00 

49. X LASER GAME, 
Zámecká 1936/18, 
Moravská Ostrava 

 Laser game 80 - 95 Kč/hra 
(podle věku) 

Ne Denně: 10:00 – 22:00 

50. Sportovní centrum 
Ostrava, 
Budečská 3214/4, 
Ostrava - Moravská 
Ostrava 

Interiér 

 Tenisové haly 

 Badminton 

 Squashové 
kurty 

 Bowling 

 Fitness 
Exteriér 

Tenisová hala 
250,- Kč/hod 
Tenisové kurty 
100 – 140,-Kč/hod 
Badminton 
150 – 200,- Kč/hod 
Squash 
100 – 180,- Kč/hod 

Ne Tenisová hala a kurty 
Květen – říjen 
Denně: 6:00 – 22:00 
Badminton, Fitness 
Denně: 6:00 – 22:00 
Bowling 
Denně:  8:00 – 22:00 
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 Tenisové 
kurty 

Bowling 
150 – 200,- Kč/hod 
Fitness 
80,- Kč/vstup 

51. Sportovní hala 
Ostrava-Přívoz, 
Hrušovská 15/2953, 
Ostrava - Přívoz 

 Sportovní 
hala velká 

 Sportovní 
hala malá 

 Horolezecká 
stěna 

Sportovní hala velká 
500 – 700,- Kč/hod 
Sportovní hala malá 
500,- Kč/hod 
Horolezecká stěna 
100,- Kč/vstup/dosp. 
50,- Kč/vstup/ dítě do 15 
let 

Ne Sportovní haly 
Denně: 6:00 – 23:00 
Horolezecká stěna 
Není pevně 
stanoveno 
 

52. STŘELNICE PATRIOT - 
Jiří Mikeska 
Cihelní 81, Ostrava - 
Přívoz 

 Střelnice Od 100 Kč/hod Ne Po – Čt: 14:00 - 18:30   
Pá:  14:00 - 19:30   
So, Ne: na 
objednávku   

53. TJ Ostrava, 
Varenská 40 a, 
Ostrava - Moravská 
Ostrava 

Interiér 

 Badmintonov
á hala 

 Hala 
míčových 
sportů 
(basketbal, 
házená, 
florbal, futsal 
atd.) 

 Hala stolního 
tenisu 

 Hala judo 

 Gymnastická 
hala 

 Posilovna 
Exteriér 

 Beach 
centrum 

 Tenisové 
kurty 

 Kurty na 
nohejbal a 
volejbal 

 Putting green 

 Venkovní 
sportoviště 
(kroketové 
hřiště, hřiště 
na petangue, 
sektory 
kuželek, 
zahradní 
šachy) 

Nohejbal a volejbal 
120 Kč/hod 
Tenis 
90 – 120 Kč/hod 
Hala míčových sportů 
500 Kč/hod 
Badmintonová hala 
120 – 130 Kč/hod/kurt 
500 Kč/hod/celá hala 
Hala stolního tenisu 
100 Kč/hod/stůl 
350 Kč/hod/celá hala 
Hala judo 
250 Kč/hod 
Squash 
140 – 180 Kč/hod 
Putting green 
100 Kč/hod 
Kroket, petangue, ruské 
kuželky, šachy 
60 Kč/hod 
Gymnastická hala 
Cena neuvedena 
Posilovna 
60 Kč/hod 

Ne Badmintonová hala 
Po – ne: 6:30 - 23:00 
Hala míčových sportů 
Po – ne: 7:00 - 23:00 
Tenis, nohejbal, 
volejbal 
Letní sezóna 
Po – ne: 7:00 - 20:00 
Beach centrum 
Letní sezóna 
Po – Ne: 7:00 - 20:00 
Hala stolního tenisu, 
Hala judo, 
Gymnastická hala 
Po – ne: 7:00 – 23:00 
Squash 
Po – ne: 7:00 – 22:00 
Putting green 
Letní sezóna 
Po – ne: 10:00 – 
22:00 
Venkovní sportoviště 
Letní sezóna 
Po – ne: 8:00 – 20:00 
Posilovna 
Po – pá: 12:00 – 
17:00; 19:00 – 22:00 
So, Ne: 7:00 – 22:00 

54. BSO Squash, 
Nádražní 3067/66, 
Ostrava- Moravská 
Ostrava a Přívoz 

 Sqashové 
kurty 

Neuvedeno --- Neuvedeno 

55. Vodní svět SAREZA, 
Sokolská třída 

Interiér 

 Bazénové 

Rodinné vstupné 
Bazénové centrum 

Ano Bazén, Dětské 
brouzdaliště 
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2590/44, Ostrava - 
Moravská Ostrava 

centrum 
(Bazén, 
Tobogán, 
Vodní 
jeskyně, 
Dětské 
brouzdaliště) 

 Fitness 
(posilovna) 

Exteriér 

 Koupaliště 
(plážový 
volejbal, 
ruské kuželky) 

2+1/2 hod - 210 Kč  
2+2/2 hod - 250 Kč  
2+3/2 hod - 290 Kč  
 
Vstupné 
Bazénové centrum 
50–90 Kč/2 hod/dosp. 
40–50Kč/2 hod dítě 6-15 
let, senior 62+ 
Fitness (posilovna) 
80 – 120 Kč/2 hod 
Koupaliště 
Bude zveřejněno před 
letní sezónou 
Plážový volebal 
60 Kč/hod 
Ruské kuželky 
40 Kč/hod 
 

Po: 6:00-8:00; 13:00-
20:00 
Út: 6:00- 8:00; 14:00-
21:30 
St: 6:00-21:00 
Čt, Pá: 6:00-8:00; 
13:00-21:30 
So, Ne: 9:00-19:30 
Tobogán, Vodní 
jeskyně 
Po: 13:00 - 18:00 
Út: 14:00 - 19:00 
St - pá: 13:00 - 19:00 
So, Ne: 9:00-19:30 
Fitness 
Po:         9:00 – 21:00 
Út - čt:   7:00 – 21:00 
So – ne: 9:00 – 19:00 
Koupaliště  
(+ plážový volejbal, 
ruské kuželky) 
Bude zveřejněno 
před letní sezónou 

56. Dětské dopravní 
hřiště Městské police 
Ostrava, 
Orebitská, Ostrava-
Přívoz 

 Dopravní 
hřiště 

Zdarma Zdar
ma 

Duben – červen, září 
Po - pá: 13:00 – 
17:00 
So, ne, sv.:13:00 – 
17:00 
Červenec, srpen 
Denně: 10.00 – 19:00  
Říjen  
So, ne, sv.:13:00 – 
17:00 

Ostrava – Stará Bělá 
57. Areál Jezdeckého 

klubu Baník Ostrava, 
 K Průplavu 729/12, 
Ostrava - Stará Bělá 

 Sportovní 
klub (parkur) 

 Rekreační 
ježdění 

Pronájem jezdeckých 
krytých hal k výcviku koní 
Stará hala  
100 Kč/hod 
Nová hala  
300 Kč/hod 

Ne Neuvedeno 

58. Stadion FK Stará 
Bělá, Nad Rybníkem, 
Ostrava - Stará Bělá 

 Fotbalový 
stadion 

--- --- --- 

59. Střelecký areál Stará 
Bělá, Plzeňská 
957/400, Ostrava - 
Stará Bělá 

 Střeliště 100 
metrů 

 Střeliště 50 
metrů 

 Brokové 
střeliště 

Střeliště 100 metrů 
120 Kč/hod/1 stav 1500 
Kč/ celé střeliště/den  
Střeliště 50 metrů 
120 Kč/hod/1 stav 2500 
Kč/ celé střeliště/den 
Brokové střeliště 
80 – 100,-Kč/20 – 25 terčů 

Ne Neuvedeno 

60. Letní koupaliště 
Stará Bělá, Blanická, 
Ostrava - Stará Bělá 

 Malý a velký 
bazén 

Celý den 
40 Kč/6-15 let/vstup 
60 Kč/nad 15 let/vstup 
Po 16 hod  

Ne Léto: 
Denně 8:30 – 20:00 
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40 Kč/vstup 
Po 18 hod  
20 Kč/vstup 

Ostrava – Polanka nad Odrou 
61. Paintball ELITE 

Ostrava, 
Heleny Stalichové 2, 
725 25 Polanka nad 
Odrou 

 Paintball Od 290 Kč/vstup + 100 
nábojů 

Ne Jaro, léto, podzim 
9:00 – 20:00 
Zima 
Za příznivého počasí 

62. Areál Dělnický dům, 
Hraničky 701, 
Ostrava – Polanka 
nad Odrou 

 Velký sál 
(badminton)  

 Venkovní 
hřiště 
s umělým 
povrchem 
(tenis, 
nohejbal, 
malá kopaná, 
volejbal, 
házená, 
badminton) 

 Hřiště 
s pískovým 
povrchem 

Beach volejbal 
80 Kč/hod 
Hřiště s umělým povrchem 

- Volejbal, nohejbal, 
tenis  
80 Kč/hod 

- Házená, fotbal 
160 Kč/hod 

V případě neobsazenosti 
hřiště – mládež do 18 let 
zdarma 

Ne Denně: 8:00 – 22:00 

63. Sportovní hala, 
H. Salichové 
1275/28A, Ostrava - 
Polanka nad Odrou 

 Sportovní 
hala (futsal, 
házená, 
volejbal) 

Polanecké sportovní org. 
350 Kč/hod 
Ostatní  
600 Kč/hod 

Ne Denně: 7:00 – 23:00 

Ostrava – Radvanice a Bartovice 
64. Ozdravné centrum 

Ještěrka, 
Za Ještěrkou 629/1, 
Ostrava - Bartovice 

Interiér 

 Bazén 

 Sportovní 
hala (míčové 
hry a ve 
vymezené 
době 
badminton) 

Exteriér 

 Víceúčelové 
hřiště 
(volejbal, 
nohejbal) 

 Hřiště na 
plážový 
volejbal 

Rodinné vstupné 
Bazén 
2+1/2 hod - 200 Kč  
2+2/2 hod - 250 Kč  
2+3/2 hod - 300 Kč 
Vstupné 
Bazén 
40 – 80 Kč/ 2 hod (podle 
věku a času) 
200 Kč/dráha/hod 
Víceúčelové hřiště  
60 Kč/hod 
Hřiště na plážový volejbal 
80 Kč/hod 
Ruské kuželky 
30 Kč/hod 
Sportovní hala 
400 – 500 Kč/hod 
Badminton 
110 – 170 Kč/hod 

Ano Bazén 
Po: 6:00 – 19:00 
Út – pá: 6:00 – 21:30 
So, Ne: 9:00 – 19:00 
Sportovní hala 
Po – pá: 6:00 – 21:00 
So, Ne: 9:00 – 18:30 
Z toho badminton: 
Po: 12:00 - 17:00 
St: 12:00 - 15:00 
Pá: 12:00 - 19:00 
So: 13:00 - 17:00 

65. Piraňa paintball, 
Radvanice 2167/72, 
Ostrava-Radvanice 

 Paintball 
(interiér) 

520 Kč/vstup Ne Neomezeno 

66. 
  

Laser Game Ostrava, 
Lihovarská, Ostrava - 

 Laser game 65 – 80Kč/hra 
(podle věku) 

Ne Denně: 8:00 – 22:00 
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Radvanice 

Ostrava - Proskovice 
67. Zábavní centrum 

Alexandria, 
Proskovická, Ostrava 
- Proskovice 

 Koupaliště 
Kuňkaliště 

 

30 – 50 Kč/vstup 
(podle věku) 
 
 

Ne Při více než 25°C 
Od 9:00  

68. TJ Sokol Proskovice, 
Světlovská 91/41, 
Ostrava - Proskovice 

 Tělocvična 200Kč/hod 
(větší akce, akce pro děti – 
smluvní ceny) 

Ne Neuvedeno 

Ostrava – Slezská Ostrava 
69. Stadion Bazaly, 

Bukovanského 
1028/4, Ostrava - 
Slezská Ostrava 

 Fotbalový 
stadion 

--- --- --- 

70. Sportovní klub 
Mušketýr, jezdecký 
areál, 
Vlčkova 40, Ostrava – 
Slezská Ostrava 

 Jezdecký areál 

 Letní 
příměstské 
tábory s 
koňmi pro 
děti a mládež 

Jezdecká lekce  
320 Kč/hod 
Vodění na koni/poníkovi 
70 Kč/15 min 
 

Ne Neuvedeno 

71. Multifunkční hřiště, 
Antošovická, Ostrava 
– Koblov 

 Multifunkční 
hřiště (tenis, 
volejbal, 
basketbal, 
házenou, 
malý fotbal 
apod.) 

100 Kč/hod Ne Duben - listopad 
9:00 – 12:00; 13:00 – 
20:00 
 

72. Tělocvična, 
Antošovická 107/55, 
Ostrava - Koblov 

 Tělocvična Akce pro děti 
180 Kč/hod 
Akce pro dospělé 
250 Kč/hod 

Ne Neuvedeno 

Ostrava - Lhotka 
73. Tenisová hala, 

Tenisový klub Baník 
Petřkovická 333, 
Ostrava – Lhotka 

 Tenisová hala 
(tenis, 
badminton) 

 Tenisové 
kurty 
(exteriér) 

Tenis 
250 – 390 Kč/hod 
Badminton 
200 Kč/hod 

Ne Denně: 6:00 – 21:00 

74. Víceúčelová hala, 
Petřkovická 410/25A, 
Ostrava – Lhotka 

 Hala 
(basketbal, 
volejbal, 
futsal, florbal, 
badminton) 

Hala 
450 Kč/hod 
Badminton 
150 Kč/hod 

Ne Denně: 8:00 – 22:00 

Ostrava - Hrabová 
75. Fotbalové hřiště, 

 TJ Sokol Hrabová, 
Paskovská 209/195, 
Ostrava-Hrabová 

 Fotbalové 
hřiště 

Neuvedeno  --- Neuvedeno 

76. EQUICENTRUM, spol. 
s r.o., 
Paskovská 1/335, 
Ostrava -Hrabová 

 Jezdecká hala 

 Kolbiště 

Nenalezeno --- Út – Ne: 12:00 – 
19:00 
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77. Dopravní hřiště, 
Za ÚMOb Hrabová, 
Bažanova 174/4, 
Ostrava - Hrabová 

 Dopravní 
hřiště 

Zdarma --- --- 

Ostrava – Krásné Pole 
78. Fotbalové hřiště, 

TJ Sokol Krásné Pole, 
Sklopčická 557, 
Krásné Pole 

 Fotbalové 
hřiště 

Neuvedeno  --- Neuvedeno 

Ostrava - Martinov 
79. Víceúčelové 

sportovní hřiště 
Martinov, 
Přístup u ulice Přední 
Padělky (v blízkosti 
Přední Padělky 9) 

 Sportovní 
hřiště (míčové 
hry – malá 
kopaná, 
házená, 
košíková, 
odbíjená, 
nohejbal, 
florbal, tenis) 

20 Kč/hod – občané s trv. 
pobytem v Martinově 
180 Kč/hod – ostatní 
1500 Kč/celý den 

Ne Denně: 8:00 – 21:00 

80. TJ Sokol Martinov, 
Na svobodě, Ostrava 
– Martinov (vedle – 
Na svobodě 9) 

 Fotbalové 
hřiště 

300 Kč/hod 
1500 Kč/den 

Ne Neuvedeno 

Ostrava – Nová Ves 
81. TJ Sokol Ostrava 

Nová Ves, 
U Boříka, Ostrava - 
Nová Ves 

 Nohejbalové 
hřiště 

 Tenisové 
kurty 

Nohejbalové hřiště 
60 Kč/hod 
Tenisový kurt 
80 – 120 Kč/hod 

Ne Denně: 9:00 – 20:00 

Ostrava - Plesná 
82. TJ Sokol Plesná, 

Plesná 129/97, 
Ostrava - Plesná 

 Travnaté 
hřiště 

 Tenisový kurt 

 Asfaltový kurt 
(nohejbal, 
volejbal) 

Travnaté hřiště 
300 Kč/hod 
Tenisový kurt 
70 – 100 Kč/hod 
Asfaltový kurt + klubovna 
včetně zázemí  
1400 Kč/den 
Celý areál bez travnatého 
hřiště         
2100 Kč/den 
Celý areál bez tenisového 
kurtu  
2600 Kč/den 
Celý areál 
3200 Kč/den 

Ne Neuvedeno 

Ostrava - Svinov 
83. TK - Spolek tenisu 

Svinov, 
Bílovecká 526/32, 
Ostrava - Svinov 

 Tenisové 
kurty 

Neuvedeno --- Neuvedeno 
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Rozložení sportovišť v rámci města Ostravy znázorňují následující mapy. Pro větší 

přehlednost jsme se rozhodli u městských obvodů se zastoupením 4 a více sportovišť 

zpracovat mapy zvlášť. Následují tedy mapy představující rozložení sportovišť v rámci MěO 

Ostrava - Poruba, MěO Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, MěO Ostrava - Vítkovice, MěO 

Ostrava - Jih, MěO Ostrava - Stará Bělá, MěO Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky a mapa 

sportovišť v ostatních městských obvodech. 
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Mapa 10: Sportoviště – MěO Ostrava - Poruba 
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Mapa 11: Sportoviště MěO Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 

 

 

 

 



134 | PODKLADOVÁ ANALÝZA KE KONCEPCI RODINNÉ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 

Mapa 12: Sportoviště MěO Ostrava - Vítkovice 
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Mapa 13: Sportoviště Ostrava - Jih 
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Mapa 14: Sportoviště MěO Stará Bělá 
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Mapa 15: Sportoviště MěO Mariánské Hory a Hulváky 
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Mapa 16: Sportoviště – ostatní obvody
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Hrací plochy – venkovní 

Mapování hracích venkovních ploch jsme prováděli několika způsoby, využili jsme při tom 

následující postup. Na stránkách „Bezpečnější Ostrava“ jsme využili seznamu „Bezpečných 

hřišť otevřených pro veřejnost“ - jedná se o dětská a dětská sportovní hřiště dostupná 

veřejnosti při ZŠ a MŠ v Ostravě. Dále jsme procházeli webové stránky městských obvodů 

a hledali informace o dětských hřištích, veřejných hracích plochách (seznam, nabídku, 

informace o opravě) a následně jsme tato hřiště hledali v mapách. Na mapových serverech 

jsme hledali viditelná dětská hřiště a také jsme využili internetových vyhledavačů. U každého 

hřiště jsme vyhledávali informace o provozní době, případně o věkové skupině dětí resp. 

osob, pro kterou je hřiště určeno a případná jiná omezení. Mezi hřiště jsme nezařadili 

samostatná dětská pískoviště, kterých se nachází mnoho např. v MěO Ostrava – Jih, Ostrava - 

Poruba (vždy jsme hledali alespoň větší herní prvek, např. prolézačku, případně menší 

sestavu hracích prvků). Dále jsme mezi veřejná dětská hřiště nezařadili ta, která jsou součástí 

restauračních zařízení. 

Celkem jsme zmapovali 78 hracích ploch, největší počet z nich se nachází v MěO Ostrava – 

Jih (20), Ostrava – Poruba (19) a v Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz (11). Přehled nabízí 

následující tabulka.  

Tabulka 18: Přehled venkovních hracích ploch 

 Název Adresa Provozní doba Popis  

Ostrava - Vítkovice 
1. Dětské hřiště Sad J. Jabůrkové, Ostrava - Vítkovice --- Hrací prvky 

2. Dětské hřiště Sportovní areál U Cementárny, U 
Cementárny, Ostrava - Vítkovice 

Denně 8:00 – 19:00 Hrací prvky 

Ostrava - Třebovice 
3. Dětské hřiště Třebovický park, Ostrava - Třebovice --- Hrací prvky 

Ostrava - Svinov 
4. Dětské sportovní 

hřiště při ZŠ 
Bílovecká 10, Ostrava - Svinov Duben, říjen 

Pá – ne, sv.: 14:00 – 
19:00 
Květen, červen, září 
Pá – ne, sv.: 15:00 – 
19:00 
Červenec, srpen 
Pá – ne: 15:00 – 19:00 

Asfaltové hřiště 
 

5. Dětské hřiště při 
MŠ 

Evžena Rošického 8, Ostrava - Svinov Duben, říjen 
Pá – ne, sv.: 14:00 – 
19:00 
Květen, červen, září 

Hrací prvky 
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Pá – ne, sv.: 15:00 – 
19:00 
Červenec, srpen 
Pá – ne: 15:00 – 19:00 

Ostrava – Radvanice a Bartovice 
6. Dětské sportovní 

hřiště při ZŠ 
Vrchlického 5, Ostrava - Radvanice Leden – duben 

Denně (vyjma po a st): 
15:30 – 18:30  
Květen, červen 
Denně (vyjma po a st): 
15:30 – 19:30 
Červenec, srpen 
Denně (vyjma po a st): 
10:00 – 12:00, 13:30 – 
19:30 
Září – listopad 
Denně (vyjma po a st): 
15:30 – 18:30 

Víceúčelové 
sportovní hřiště. 

7. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

Trnkovecká 55, Ostrava - Radvanice Po – pá: po skončení 
výuky do 18:00 
Dny volna a v době 
prázdnin: 10:00 – 
19:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště. 

Ostrava – Krásné Pole 
8. Dětské sportovní 

hřiště při ZŠ 
Sklopčická 796, Ostrava - Krásné Pole Po – pá: 16:00 – 19:00 

So, ne, sv., prázdniny: 
10:00 – 19:00 

Určeno pro 
míčové hry. 

9. Dětské hřiště  U ZŠ Sklopčická 796, Ostrava - Krásné 
Pole 

 Hrací prvky 

Ostrava - Michálkovice 
10. Dětské sportovní 

hřiště při ZŠ 
U Kříže 28,Ostrava - Michálkovice Květen, červen  

Út – pá: 15:00 – 19:00  
So: 14:00 – 18:00 
Ne: 9:00 – 13:00 
Červenec, srpen  
Út – pá: 14:00 – 19:00 
So: 14:00 – 18:00 
Ne: 10:00 – 14:00 
Září 
Út – pá: 15:00 – 19:00 
So, ne: 9:00 – 13:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 
(míčové hry, 
atletický ovál) 

Ostrava - Lhotka 
11. Dětské a dětské 

sportovní hřiště 
při ZŠ 

Těsnohlídkova 99/11, Ostrava - 
Lhotka 

Březen – říjen 
Denně: 8:00 – 20:00 

Hrací prvky 
Víceúčelové 
sportovní hřiště. 

Ostrava – Stará Bělá 
12. Oranžové hřiště v blízkosti ZŠ Junácká 700, Ostrava-

Stará Bělá 
 Hrací prvky 

13. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

Junácká 700, Ostrava - Stará Bělá Duben – květen, říjen 
Denně: 16:00 – 18:00 
Červen – září 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 
(míčové hry, 
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Denně: 16:00 – 20:00 atletický ovál) 

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 
14. Dětské hřiště při 

MŠ 
Hornická 43A, Ostrava – Moravská 
Ostrava a Přívoz 

Pracovní dny: 15:00 – 
18:00 
So, ne: 9:00 – 11:00; 
13:00 – 19:00 
Letní prázdniny 
Denně: 9:00 – 11:00; 
13:00 – 20:00 

Děti od 1 do 12 let 

15. Dětské hřiště při 
MŠ 

Varenská 2a, Ostrava – Moravská 
Ostrava a Přívoz 

Květen – září 
Denně: 16:00 – 19:00 

Děti od 2 do 10 let 
Hrací prvky 

16. Dětské hřiště při 
ZŠ 

Gen. Píky 13A, Ostrava – Moravská 
Ostrava a Přívoz 

Duben, květen, říjen 
Denně: 8:00 – 19:00 
Červen – září 
Denně: 8:00 – 20:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 
(míčové hry, 
atletický ovál) 

17. Dětské hřiště při 
ZŠ 

Zelená 42, Ostrava - Moravská 
Ostrava 

Duben – říjen 
9:00 – 19:00 

Děti do 12 let 
Hrací prvky 

18. Dětský ráj 
Ostrava 

Sadová 2, Ostrava – Moravská 
Ostrava 

Květen-září  
8:30 – 19:00 
Říjen -duben  
9:00 – 19:00 

Děti od 2 do 12 let 
Hrací prvky 
Zdarma 
 

19. Dětské a dětské 
sportovní hřiště 
při ZŠ 

Ostrčilova 10, Ostrava - Moravská 
Ostrava 

Červenec – srpen 
9:00 – 21:00 
Duben – červen, září 
Po – pá: 16:00 – 19:00 
So, ne, sv.: 10:00 – 
19:00 
Říjen 
Po – pá: 16:00 – 18:00 
So, ne, sv.: 10:00 – 
18:00 
Listopad – březen 
Po – pá: do 17:00 
So, ne, sv.: uzavřeno 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 
(míčové hry, 
atletický ovál) 
Hrací prvky 

20. Dětské hřiště při 
ZŠ 

Nádražní 117, Moravská Ostrava Duben – červen, září, 
říjen (mimo sv.) 
15:00 – 17:00 
Červenec – Srpen 
(mimo sv.) 
15:00 – 19:00 
 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 

21. Dětské hřiště při 
ZŠ 

Gajdošova 9, Moravská Ostrava Červen, září, říjen 
po-pá: 9:00 – 17:00 
Letní prázdniny  
po – pá: 9:00 – 20:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 

22. Dětské hřiště Areál Letní zahrady Radniční 
restaurace, Komenského sady, 
Moravská Ostrava 

11:00 – 22:00 Hrací prvky 

23. Dětské hřiště  Sad Milady Horákové, Moravská 
Ostrava 

--- Hrací prvky 

24. Dětské hřiště  Černá louka 3235, Moravská Ostrava 
a Přívoz 

--- Hrací prvky 

Ostrava - Poruba 
25. Dětský koutek  Ve dvoře ul. Slavíkova, Ostrava - --- Hrací prvky 
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Poruba 

26. Dětský koutek  Ve dvoře ul. Spojů, Ostrava - Poruba --- Hrací prvky 

27. Dětský koutek  Ve dvoře ul. Svojsíkova, Ostrava - 
Poruba 

--- Hrací prvky 

28. Dětský koutek  Ve dvoře ul. Marty Krásové, Ostrava - 
Poruba 

--- Hrací prvky 

29. Dětské a 
sportovní hřiště 

Nám. A. Bejdové, Ostrava - Poruba --- Hrací prvky, 
víceúčelové hřiště 

30. Dětské a 
sportovní hřiště 

Podroužkova ul., Ostrava - Poruba --- Hrací prvky, 
víceúčelové hřiště 

31. Dětské a 
sportovní hřiště 

Ul. V. Makovského, Ostrava - Poruba --- Hrací prvky, 
víceúčelové hřiště 

32. Dětské hřiště Havlíčkovo nám., Ostrava - Poruba --- Hrací prvky 

33. Dětské hřiště Mezi nám. Boženy Němcové a ul. 
Komenského 

--- Hrací prvky 

34. Rákosníčkovo 
dětské hřiště  

Plk. Rajmunda Prchaly 22, Ostrava - 
Poruba 

Květen – září 
8.00 - 21.00 hod. 
Říjen – duben 
9.00 - 19.00 hod. 

Hrací prvky 

35. Dětské hřiště Františka Čechury 10, Ostrava - 
Poruba 

--- Hrací prvky 

36. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

A. Hrdličky 1638, Ostrava - Poruba Duben – červen, září, 
říjen 
Po – pá: 15:00 – 20:00 
So, ne, sv.: 10:00 – 
12:30; 13:30 – 20:00 
Červenec, srpen 
10:00 – 12:30; 13:30 – 
20:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 

37. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

K. Pokorného 1382, Ostrava - Poruba 15. duben – červen, 
září – 15. říjen 
Po – pá: 16:00 – 19:00 
So, ne, sv.: 9:00 – 
12:00; 14:00 – 19:00 
Červenec, srpen 
Po – pá: 9:00 – 12:00; 
15:00 – 20:00 
So, ne, sv.: 9:00 – 
12:00; 14:00 – 19:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 

38. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

Porubská 832, Ostrava - Poruba Duben – červen, září, 
říjen 
Po – pá: 17:30 – 19:00 
So, ne, sv.: 10:00 – 
12:00; 14:00 – 17:00 
Červenec, srpen 
10:00 – 12:00; 14:00 – 
17:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 
(míčové hry, 
atletický ovál) 
Osoby starší 15 let 
vstup pouze na 
objednávku a po 
prokázání 
totožnosti. Děti do 
15 let vstup na 
základě povolení 
správce hřiště. 
 

39. Dětské hřiště při 
MŠ 

Ukrajinská 1530, Ostrava - Poruba Duben – červen, září, 
říjen 
Po-pá: 16:30 – 18:00 
So, ne: 10:00 – 12:00; 

Děti 3 – 10 let 
Hrací prvky 
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14:00 – 18:00 
Červenec, srpen 
10:00 – 12:00; 14:00 – 
19:00 

40. Dětské hřiště při 
MŠ 

Čs. exilu 670, Ostrava - Poruba Říjen  
Po – pá: 15:00 – 17:00 
Mimo provoz. dny MŠ 
9:00 – 12:00, 14:00 – 
17:00 
Květen – září 
Po – pá: 15:00 – 18:00 
Mimo provoz. dny MŠ 
9:00 – 12:00, 14:00 – 
18:00 
Červenec – srpen 
Po – pá: 15:00 – 20:00 
Mimo provoz. dny MŠ 
9:00 – 12:00, 14:00 – 
20:00 

Děti 3 – 10 let 
Hrací prvky 

41. Dětské hřiště při 
MŠ 

Sokolovská 1168, Ostrava - Poruba Duben a říjen  
Po – pá: 15:00 – 17:00 
Mimo provoz. dny MŠ 
9:00 – 12:00, 14:00 – 
17:00 
Květen – září 
Po – pá: 15:00 – 18:00 
Mimo provoz. dny MŠ 
9:00 – 12:00, 14:00 – 
18:00 

Děti 3 – 10 let 
Hrací prvky 

42. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

Ukrajinská 1533, Ostrava - Poruba Duben – červen, září 
Po – pá: 16:00  – 
19:00 
So, ne, sv.: 9:00 – 
12:00; 14:00 – 19:00 
Červenec, srpen 
9:00 – 12:00; 14:00 – 
20:00 
Říjen 
Po – pá: 15:00  – 
18:00 
So, ne, sv.: 8:00 – 
12:00; 14:00 – 18:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 

43. Family park 
Skalka 

Vřesina, Ostrava - Poruba Neuvedeno Lanáček, dětské 
hřiště, minizoo 

Ostrava – Slezská Ostrava 
44. Dětský koutek Švédská 666/31, Ostrava - Muglinov --- Hrací prvky 

45. Dětský koutek Švédská 664/29, Ostrava - Muglinov --- Hrací prvky 

46. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

Bohumínská 72/1082, Slezská 
Ostrava 

Duben – červen, září – 
listopad 
Po – pá: 16:00 – 19:00 
So, ne, sv.: 9:00 – 
12:00; 13:00 – 18:00 
Červenec, srpen 
Denně: 13:00 – 20:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 

47. Dětské hřiště  U ZŠ Bohumínská 72/1082, Slezská --- Hrací prvky 
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Ostrava 

48. Dětský koutek Technická 10, Slezská Ostrava --- Hrací prvky 

49. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

Pěší 1/66, Slezská Ostrava, Muglinov Květen, červen, září, 
říjen 
Po – pá: 16:00 – 19:00 
So, ne: 9:00 – 12:00; 
14:00 – 18:00 
Červenec, srpen 
Po – pá: 14:00 – 19:00 
So, ne: 9:00 – 12:00; 
13:00 – 18:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 

50. Dětské hřiště 
Keltičkova 

Keltičkova 44 - 46, Slezská Ostrava Zdarma Děti od 2 let do 6+ 

51. Dětské hřiště 
Beruška 

8. března (u MŠ Chrustova 11), 
Ostrava - Heřmanice  

Zdarma Děti od 2 let do 6+ 

Ostrava - Jih 
52. Dětské hřiště Doktora Šavrdy 3009/4, Ostrava – 

Bělský les 
--- Hrací prvky 

53. Dětské hřiště 29. dubna, Ostrava - Výškovice --- Hrací prvky 

54. Dětské hřiště Mezi ulicemi J. Matuška a A. Gavlase 
(v blízkosti bývalé MŠ J. Matuška 
26a), Ostrava - Dubina 

--- Hrací prvky 

55. Dětské hřiště Zimmlerova ulice (u Zimmlerova 35), 
Ostrava - Zábřeh 

--- Hrací prvky 
Vhodné pro 
handicapované 
děti 

56. Dětské hřiště  Mezi ul. Krestova a Mjr. Nováka 
(poblíž Mjr. Nováka 7), Ostrava - 
Hrabůvka 

--- Hrací prvky 

57. Dětské hřiště Mezi ul. Krasnoarmějců a Patricie 
Lumumby (poblíž P. Lumumby 52), 
Ostrava - Zábřeh 

--- Hrací prvky 

58. Rákosníčkovo 
dětské hřiště  

Františka Formana (v blízkosti F. 
Formana 19), Ostrava - Dubina 

Po – So: 7:00 - 21:00 
Ne: 9:00 - 21:00 

Hrací prvky 

59. Rákosníčkovo 
dětské hřiště  

Tylova (v blízkosti Tylova 31), Ostrava 
- Zábřeh 

Květen – září 
Denně: 8.00 - 21.00  
Říjen – duben 
Denně: 9.00 - 19.00  

Hrací prvky 

60. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

Šeříkova 33, Ostrava - Jih Duben, květen, říjen 
Po – pá: 16:00 – 18:00 
So, ne, sv.: 16:00 – 
18:00 
Červen, září 
Po – pá: 16:00 – 19:00 
So, Ne, sv.: 14:00 – 
19:00 
Červenec, srpen 
Po – ne: 14:00 – 20:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 
(míčové hry, 
atletický ovál) 

61. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

A. Kučery 20, Ostrava - Hrabůvka Červen, září 
Denně: 14:00 – 18:00 
Červenec, srpen 
Denně: 10:00 – 18:00 

Travnaté 
sportovní hřiště 

62. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

Březinova 52, Ostrava - Jih 15. dubna – 15. října 
Denně: 16:00 – 19:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 

63. Dětské sportovní Chrjukinova 12, Ostrava - Jih Květen, červen, září, Víceúčelové 
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hřiště při ZŠ říjen 
Po – pá: 14:00 – 17:00 
So, ne, sv.: 14:00 – 
20:00 
Červenec, srpen 
Denně: 14:00 – 20:00 

sportovní hřiště 

64. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

Provaznická 64, Ostrava - Jih Květen, červen, září, 
říjen 
Po – pá: 15:00 – 19:00 
So, ne, sv.: 15:00 – 
20:00 
Červenec, srpen 
Denně: 15:00 – 20:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 
(míčové hry, 
atletický ovál) 

65. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

Mitušova 16, Ostrava - Hrabůvka Červen – září 
13:00 – 20:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 

66. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

Mitušova 8, Ostrava - Hrabůvka Duben - červen, září, 
říjen 
Po – pá: 16:00 – 19:00 
So, ne: 10:00 – 18:00 
Červenec, srpen 
Po - pá: 15:00 – 18:00 
So, ne: 10:00 – 18:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 
(míčové hry, 
atletický ovál) 

67. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

Jugoslávská 23, Ostrava - Jih 22. dubna – červen 
Po – pá: 16:00 – 20:00 
So, ne: 10:00 – 20:00 
2. září – 11. října 
Po – pá: 15:00 – 19:00 
So, ne: 10:00 – 19:00 
14. – 31. října 
Po – pá: 15:00 – 18:00 
So, ne: 10:00 – 19:00 
Letní prázdniny 
Denně: 10:00 – 20:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 

68. Dětské sportovní 
hřiště při ZŠ 

Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh Po – pá: 13:30 – 15:00 
So, ne, sv., prázdniny: 
10:00 – 17:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 

69. Dětské hřiště U MŠ Za školou 1, Ostrava - Jih --- Hrací prvky 

70. Dětské hřiště Horní 78, Ostrava - Jih --- Hrací prvky 

71. Dětské a dětské 
sportovní hřiště 
při SVČ 

Gurťjevova 1823/8, Ostrava - Zábřeh Březen – listopad 
9:00 – 12:00; 13:00 – 
20:00 
Zimní období 
9:00 – 17:00  

Víceúčelové 
sportovní hřiště 
Fotbalové hřiště 
Petanque 
In – line dráhy 
Hrací prvky 

Ostrava - Proskovice 
72. Dětské a dětské 

sportovní hřiště 
Na pastvinách (v blízkosti Na 
pastvinách 20), Ostrava-Proskovice 

Školní rok, po-pá: 
16:00 – 20:00 
So, ne, sv., prázdniny: 
9:00-20:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 
Hrací prvky 

Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
73. Dětské hřiště  Jiřího Trnky (v blízkosti Jiřího Trnky 

1250/1A), Mariánské Hory a Hulváky 
--- --- 
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Ostrava – Nová Ves 
74. Dětské hřiště U Boříka 107, sportovní areál TJ 

Sokola, Ostrava-Nová Ves 
Duben – říjen 
Denně: 9:00 – 20:00 
 

Pro děti ve věku 3-
15 let 

Ostrava - Hošťálkovice 
75. Dětské hřiště U Úřadu MěO, Rynky 277, Ostrava-

Hošťálkovice 
--- --- 

Ostrava - Michálkovice 
76. Dětské sportovní 

hřiště při ZŠ 
U Kříže 28, Ostrava - Michálkovice Květen, červen 

Út, pá: 14:00 – 19:00 
So: 14:00 – 18:00 
Ne: 9:00 - 13:00 
Červenec, srpen 
(vyjma 5. - 6.7.) 
Út, pá: 14:00 – 19:00 
So: 14:00 – 18:00 
Ne: 10:00 - 14:00 
Září 
Út, pá: 15:00 – 19:00 
So, ne: 9:00 – 13:00 
Říjen 
So, ne: 9:00 – 13:00 

Víceúčelové 
sportovní hřiště 
(míčové hry, 
atletický ovál) 

77. Dětské hřiště Michalské náměstí, Ostrava-
Michálkovice 

--- --- 

Ostrava - Hrabová 
78. Dětské hřiště  U Úřadu MěO Bažanova 4, Ostrava-

Hrabová 
--- --- 

 

Veřejné venkovní hrací plochy jsme rovněž zanesli do map pro lepší názornost jejich 

rozmístění. Zvlášť jsme zanesli do map venkovní hrací plochy v MěO Ostrava - Poruba, 

Ostrava - Jih, Ostrava - Slezská Ostrava a Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz. Venkovní hrací 

plochy v ostatních městských obvodech jsou zaznamenány v souhrnné mapě. 
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Mapa 17: Venkovní hrací plochy MěO Ostrava - Jih 
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Mapa 18: Venkovní hrací plochy MěO Ostrava – Poruba 
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Mapa 19: Venkovní hrací plochy MěO Ostrava – Slezská Ostrava
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Mapa 20: Venkovní hrací plochy MěO Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
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Mapa 21: Venkovní hrací plochy – ostatní obvody 
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Odpočinkové plochy, parky 

Část věnovaná odpočinkovým plochám a parkům byla na zmapování nejsložitější. Neměli 

jsme žádné podkladové materiály a kladli jsme si otázku, jak definovat odpočinkovou plochu. 

Rozhodli jsme se pro vymezení odpočinkové plochy jako souvislé plochy zeleně 

s odpočinkovými prvky (minimálně lavičkami). Mezi parky jsme pak zahrnuli všechny sady a 

parky nacházející se ve městě Ostrava. Mezi odpočinkové plochy a parky jsme zahrnuli také 

oblasti sloužící k turistické činnosti (např. městské lesy apod.). 

Odpočinkové plochy a parky jsme vyhledávali pomocí mapových serverů, internetového 

prohlížeče a na webových stránkách městských obvodů. Zmapovali jsme celkem 55 

odpočinkových ploch a parků. Následující tabulka předkládá jejich výčet. 

Tabulka 19: Přehled odpočinkových ploch a parků 

 Název Adresa Provozní doba 

Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz 
1. Sady Doktorky Milady Horákové --- --- 

2. Husův sad --- --- 

3. Cingrův sad --- --- 

4. Park Československých letců --- --- 

5. Komenského sady --- --- 

6. Sad Boženy Němcové --- --- 

7. Mecnarovského sad --- --- 

8. Michalíkův sad --- --- 

9. Parčík  Mezi ulicemi Gajdošova a 
Železárenská 

--- 

 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky 
10. Smetanův sad --- --- 

11. Parčík před MŠ Zelená Zelená 73 A, Ostrava-Mariánské 
Hory 

--- 

12. Parčík u ul. Jiřího Trnky Podél ulice Jiřího Trnky --- 

 Ostrava - Slezská Ostrava 
13. Máchův sad --- --- 

14. Alšův sad --- --- 

15. Sad Pionýrů --- --- 

16. Marxův sad --- --- 

17. Golíkův sad --- --- 

18. Všehrdův sad --- --- 

19. Tylův sad --- --- 

20. Matuškův sad --- --- 

21. Sad M. Gorkého --- --- 

22. Okolí Slezskoostravského hradu --- --- 

23. Sad Dukelských hrdinů --- --- 



PODKLADOVÁ ANALÝZA KE KONCEPCI RODINNÉ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY | 153 

 

 Ostrava Radvanice a Bartovice 
24. Podleský potok --- --- 

 Ostrava - Hošťálkovice 
25. Rozhledna  --- Celoroční, zdarma 

 Ostrava - Hrabová 
26. Parčík mezi ulicemi Bažanova a 

Jestřabského (U Úřadu MěO 
Bažanova 4, Ostrava-Hrabová 

--- 

27. Rozhledna  --- Celoroční, zdarma 

 Ostrava - Jih 
28. Sad Družby --- --- 

29. Nám. Generála Svobody --- --- 

30. Parčík podél ulic Adamusova a Klegova --- --- 

 Ostrava - Michálkovice 
31. Michalské náměstí --- --- 

 Ostrava - Petřkovice 
32. NPP Landek Naučná stezka 

Rozhledna 
Zřícenina hradu 

Zdarma 
Přístupné po celý rok 

 Ostrava - Polanka nad Odrou 
33. Park Václava Nelhýbla --- --- 

34. Okolí Malého polního rybníku a Velkého 
polního rybníku 

--- --- 

 Ostrava - Poruba 
35. Náměstí J. Nerudy --- --- 

36. Park u restaurace Florida Hlavní třída 6128 --- 

37. Nálepkovo náměstí --- --- 

38. Parčík u Domu kultury Poklad Matěje Kopeckého, Ostrava-
Poruba 

--- 

39. Parčík podél ulice Španielova Za úřadem práce v Ostravě-
Porubě 

--- 

40. Zámek Poruba s přilehlým parkem ulice Nad Porubkou, Ostrava Zámek nepřístupný 

41. Havlíčkovo náměstí --- --- 

42. Náměstí V. Nováka --- --- 

43. Poruba - myslivna Po myslivnou, studánka, 
pramen 

Neomezeno 

44. Pustkovecké údolí Rozhraní mezi Ostravou a 
Pustkovcem (mezi ulicemi 
Puskovecká, Slavíkova, Karla 
pokorného, 17. listopadu) 

 

 Ostrava - Stará Bělá 
45. Parčík u koupaliště Mezi ulicemi na Zámčiskách a 

Blanická 
Odpočinková plocha s 
rybníkem 

 Ostrava - Svinov 
46. Sad Československé armády --- --- 
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47. Sad Míru --- --- 

 Ostrava - Vítkovice 
48. Sad Jožky Jabůrkové --- --- 

 Ostrava - Třebovice 
49. Třebovický park --- --- 

 Ostrava - Martinov 
50. Přírodní rezervace – okolí rybníku 

Štěpán 
Mokřadní lokalita, MěO Ostrava 
- Martinov 

 

    

 Další 
51. Bělský les Zasahuje do MěO – Ostrava – 

Jih a Ostrava Stará Bělá 
Na území Bělského lesa jsou 
zmapovány 3 studánky a 2 
přístřešky pro turisty 

- Studánka Matky Boží 
- Studánka Pod Kolibou 2 
- Studánka Pod Kolibou 

 

52. Polanský les Mezi MěO Ostrava - Jih a 
Ostrava – Polanka nad Odrou 

 

53. Lesopark Benátky Na pomezí MěO Ostrava - 
Mariánské hory a Ostrava - 
Nová Ves 

 

54. Polanská Niva Mezi MěO Ostrava - Proskovice, 
Ostrava - Stará Bělá a Ostrava - 
Polanka nad Odrou 

 

55. PP Turkov Lužní les na pomezí MěO 
Ostrava - Martinov a Ostrava - 
Třebovice 

 

 

Odpočinkové plochy a parky jsme pro názornost jejich rozmístění zanesli do mapy města Ostravy. 
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Mapa 22: Odpočinkové plochy a parky 
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INTERIÉROVÉ HRACÍ PLOCHY – PROVOZNÍ DOBA, MAPA 

Interiérové hrací plochy jsme vyhledávali prostřednictvím internetového prohlížeče, dále 

na webových stránkách městských obvodů a na webových stránkách volnočasových, 

rodinných a mateřských center. Mezi interiérové hrací plochy jsme zařadili herny, které jsou 

přístupné rodinám s dětmi a jejich vstup není vyjma provozní doby či ceny vstupného jinak 

omezen (např. zakoupením jiné aktivity, v restauracích apod.). Mezi interiérové hrací plochy 

jsme také nezařadili dětské koutky v obchodních centrech či obchodních domech, pokud 

jejich činnost není rozšířena na aktivity pro celou rodinu nebo slouží pouze jako prostor 

pro hlídání dětí. 

Celkem jsme nalezli 16 interiérových hracích ploch, které slouží zejména menším dětem. 

Jejich výčet s uvedenou provozní dobou, cenou či případným věkovým omezením je uveden 

v tabulce. 

Tabulka 20: Přehled interiérových hracích ploch 

 Název Adresa Provozní doba a další informace 
1. Dětský ráj  Sadová 2, Ostrava – 

Moravská Ostrava 
Po-pá: 9.00-19.00 
So, ne, sv.: 10.00-19.00 
Cena 
25 Kč/hod 
45 Kč/den  
Omezení 
Pro děti od 1 do 8 let 

2. Človíčkov Ostrava OC Laso Ostrava, 
Masarykovo náměstí 15, 
Ostrava - Moravská 
Ostrava 

Po – pá: 9:00 - 19:00 
So: 9:00 - 15:00 
Cena 
39 Kč/vstup 

3. Centrum Jungle Dr. Martínka 6, Ostrava-
Hrabůvka 

Nenalezeno 

4. FunGolf Novinářská 7 (vedle OC 
Futurum), Ostrava - 
Mariánské Hory 

Po – Pá: 10:00 – 21:00 
Dětský hrad 

- Část pro nejmenší (0 – 3 roky) 
- Fun play (3 roky – 140 cm) 
Cena 
- 99 Kč/vstup (od 1 roku) 

Adventure golf 
70 – 120 Kč/ podle věku a výšky 
290 Kč/rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti 
Bez věkového omezení 

5. Jojo park Kaufland 1. patro, 
Výškovická 3086/44, 
Ostrava – Zábřeh 

Po: 14:00 - 20:00 
Út - ne: 10:00 - 20:00 
Cena  
Děti do 1 roku a ZTP zdarma 
30Kč/vstup/dospělí a děti starší 12 let 
Pracovní dny – děti 1 – 12 let 

- V době od 10:00 – 13:00 
69 Kč/hod 
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99 Kč/jednorázový neomezený 
vstup 
V době od 13:00 – 20:00 
85 Kč/hod 
130 Kč/jednorázový neomezený 
vstup 

Víkendy – děti 1 – 12 let 
95 Kč/hod 
165 Kč/jednorázový neomezený 
vstup 

6. FunParku Žirafa Rudná 114/3114,  Ostrava 
- Zábřeh  
 

Po – Čt, Ne: 9:00 – 19:00 
Pá, So: 9:00 – 21:00 
Cena 
Celodenní vstup:  
190 Kč/dítě, 50Kč/dosp. 
(vyjma Po – Čt: 9:00 – 13:00 – 130 
Kč/dítě, 50 Kč/ dospělý) 

7. Herna RKC Chaloupka areál MŠ Repinova 19, 
702 00 Ostrava 

Po – Čt:  8:30 - 13:00; 14:30 - 17:30 
Pá: 8:30 - 13:00 
Cena 
Děti - zdarma 
Dospělý – 55 Kč a každá další osoba 15 
Kč (s 1 dítětem max. 2 os.)/vstup 

8. Herna RC Kaštánek Ukrajinská 1533,  Ostrava 
- Poruba 

Út: 8.30 - 12.00; 15.00 - 17.30 
St: 15.00 - 17.30 
Čt, Pá: 8.30 - 12.00 
Cena 
Děti - zdarma 
Dospělý – 40 Kč, 2. a 3. dosp. 20 Kč, 
každý další dosp. 40 Kč/vstup 

9. Herna MC Krteček  I. Sekaniny 1804/15, 
Ostrava-Poruba (sídlo: 
Slavíkova 6067) 

Po, St, Čt:  8:30 -12:00; 14:30 – 17:00 
Út:   8:30 – 12:00 (pouze děti do 2 let); 
14:30 – 17:00 
Pá:   8:30 – 11:00 (pouze děti do 2 let) 
Cena 
Děti - zdarma 
Dospělý – 50 Kč/vstup, 2. a 3. dosp. 20 
Kč/vstup, každý další dosp. 50/vstup; 
400 Kč/10 vstupů  
20 Kč/den - rodiče dětí s hendikepem; 
150 Kč/10 vstupů - rodiče dětí s 
hendikepem 

10. ABC, Herna pro děti s PAS Nábřeží SPB 455, Ostrava-
Poruba 

Po – Pá:  14:00 - 19: 00 

11. DC Malinka Gen. Janka 3, Ostrava-
Mariánské Hory 

Po - Pá    10:00 - 19:00 
So - Ne    14:00 - 19:00 
Cena 
50,- Kč/dítě 

12. Dětské centrum Hello Globus Ostrava Po – pá: 10:00 – 22:00 
So, Ne: 9:00 – 20:00 
Cena 
43 Kč/hod 

13. Herna Klubko SVČ Zábřeh, středisko 
Dubina, J. Matuška 26a, 
Ostrava-Dubina 

Po, st, čt: 14:00 – 16:00 
Út: 14:00 – 18:00 
Cena 
30 Kč/dítě/vstup 
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Omezení  
Pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let 

14. Herna Klubíčko SVČ Zábřeh, středisko 
Zálom, V Zálomu 2948/1, 
Ostrava-Zábřeh 

Po: 14.00 - 17.00 
Út: 14.00 - 17.00 
Cena 
30 Kč/dítě/vstup 

15. Herna v Centru volného času 
Poruba 

Vietnamská 3/1541, 
Ostrava-Poruba 

Provozní doba: 
Denně: 9:00 - 19:30 Provozní doba: 9:00 
- 19:30 
Cena 
zdarma 

16. Dětský svět,  
 

Velký svět techniky, 
Vítkovice 3004, Ostrava - 
Vítkovice 

Provozní doba 
Po, út, st, čt, ne  
10:00 – 11:20; 11:30 – 12:50; 13:00 – 
14:20; 14:30 – 15:50; 16:00 - 17:50 
Pá, so  
10:00 - 11:50;  12:00 - 13:50; 14:00 - 
15:50;  16:00 - 17:50;  18:00 - 19:50  
Pokud není ve všední dny naplněna 
kapacita Dětského světa, vstup není 
časově omezen. 
Cena 
50 Kč/osoba/vstup 
Rodinné vstupné 180 Kč/2dosp. + 2 děti 
Omezení  
Pro rodiče s dětmi do 6 let 

 

Mapa interiérových hracích ploch znázorňuje jejich rozložení v rámci města Ostravy. 

Při zpracování map jsme využili software GIS – ARCDATA. 
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Mapa 23: Interiérové hrací plochy – město Ostrava 
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VI. DOTAČNÍ TITULY ZAMĚŘENÉ NA RODINU 
 

ANALÝZA NEINVESTIČNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MĚSTA 

a) V rámci účelových dotací byly v roce 2015 z rozpočtu SMO rozděleny finanční 

prostředky pro městské obvody v celkové výši 22 422 tis. Kč, přičemž dotace na prorodinnou 

politiku byly ve výši 10 322 tis. Kč. Dotace směřovaly k podpoře plaveckého výcviku žáků 

(5 322 tis. Kč) a na provoz plaveckých bazénů v městských obvodech Moravská Ostrava 

a Přívoz (2 000 tis. Kč) a Ostrava – Jih (3 000 tis. Kč). 

b) V rámci neúčelových dotací byly v roce 2015 z rozpočtu SMO rozděleny finanční 

prostředky pro městské obvody v celkové výši 776 573 tis. Kč 

c) V rámci přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního 

vztahu mezi statutární město Ostrava a městské obvody na rok 2015 bylo rozděleno celkem 

262 608 tis. Kč, přičemž město Ostrava obdrželo 6 515 tis. Kč pro vybraná zdravotnická 

zařízení a Dětské centrum Domeček. 

d) V rámci neinvestiční účelových dotací byly některým subjektům poskytnuty tyto 

finanční prostředky z rozpočtu SMO: 

- Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. - na zajištění provozu Lesní školy 500 000,- Kč 

- Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. - na částečné krytí provozních 

a osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2015 částka 66 441 tis. Kč 

- VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. - na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce 

vzniklých v roce 2015 částka 65 367 tis. Kč 

- Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. - na částečné krytí provozních a osobních 

nákladů příjemce vzniklých v roce 2015 částka 5 400 tis. Kč 

- Dům kultury města Ostravy, a.s. - na částečné krytí provozních a osobních nákladů 

příjemce vzniklých v roce 2015 částka 5 000 tis. Kč 

- Ostravské výstavy, a.s. - na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce 

vzniklých v roce 2015 částka 9 500 tis. Kč 

- DK POKLAD, s.r.o. - na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce 

vzniklých v roce 2015 částka 2 500 tis. Kč 

- Renarkon, o.p.s. - na částečné krytí provozních a osobních nákladů (střediska 

organizace - Správa společnosti, Centrum primární prevence, Terapeutická komunita, 
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Kontaktní centrum Ostrava, Terénní program Ostrava, Drogová poradna, Doléčovací 

centrum), vzniklých v roce 2015 částka 3 650 tis. Kč. 

- Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava - na částečné krytí nákladů 

na provoz oddělení „Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy“ Institutu geodézie 

a důlního měřictví Hornicko-geologické fakulty vzniklých v roce 2015 částka 500 tis. 

Kč. 

- Ostravská organizace vozíčkářů, o. s. - na částečné krytí provozních nákladů na 

zabezpečení realizace projektu ALDIO - alternativní dopravy imobilních osob (dále 

projekt ALDIO), které příjemci vzniknou v roce 2015, částka 390 tis. Kč. 

- Slezská diakonie - na náklady spojené s realizací projektu v plánovaném ročním 

období od 1.1.2015 do 31.12.2015 spočívající v poskytování sociálních služeb. Projekt 

je nazván Komunitní centrum Ostrava - Duhový dům a je zaměřen na cílovou skupinu 

občanů s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením v členění na tyto dílčí 

projekty (sociální služby): Domov pro osoby se zdravotním postižením, Denní 

stacionář, Odlehčovací služba, Sociálně terapeutické dílny. Dotace činí 6 000 tis. Kč. 

- Armáda spásy v ČR - na náklady spojené s realizací projektu Aktivity k Mezinárodnímu 

dni za vymýcení chudoby částka 30 tis. Kč. 

- Asociace TRIGON, o.p.s. - na náklady spojené s realizací projektu „Příprava a realizace 

XXIII. ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě“ částka 1 250 tis. Kč 

- MODRÝ MOTÝLEK - na náklady spojené s realizací projektu „Den plný radosti 

pro všechny, tentokrát ČÍM BUDU“ částka 228 tis. Kč 

Dále byly z oblasti neinvestičních účelových dotací podpořeny tyto významné akce z oblasti 

sportu, sociální péče a handicapu: 

- 52. ročník ocelářského turnaje (basketbal)  250 tis. Kč 

- 34. Velká cena Ostravy (krasobruslení)  200 tis. Kč 

- Ostravský chachar (cyklistika)   200 tis. Kč 

- Utkání Světové skupiny Davisova poháru  5 000 tis. Kč 

- Utkání Světové skupiny Fed Cupu   5 000 tis. Kč 

- Ostrava Cup 2015 (florbal)    500 tis. Kč 

- Ostrava Cup 2015 – přípravky (fotbal)  800 tis. Kč 

- Memoriál M. Kovaříka (fotbal)   100 tis. Kč 

- Ostrava Cup 2015 – starší dorost (hokej)  600 tis. Kč 
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- Mistrovství ČR – ročníky 2002-2004 (hokej)  800 tis. Kč 

- Ostravský pohár 2015 – muži (hokej)  400 tis. Kč 

- Porubajk 2015 – pojďme spolu závodit   100 tis. Kč 

- 51. Velká cena Ostravy (jezdectví)   300 tis. Kč 

- Velká cena Ostravy v plavání    100 tis. Kč 

- Ostravský maraton     300 tis. Kč 

- Run Tour 2015 (běh)     800 tis. Kč 

- Projekt Centra individuálních sportů Ostrava 

pro talentovanou mládež      1 600 tis. Kč 

- Ostravský koník (šachy)    400 tis. Kč 

- Okruh F. Bartoše (motocykly)   300 tis. Kč 

- Chalenger 2015 (tenis)    500 tis. Kč 

- Ostravská laťka (atletika)    400 tis. Kč 

- Čokoládová tretra 2015 (atletika – mládež)  50 tis. Kč 

- Zlatá tretra 2015 (atletika)    7 000 tis. Kč 

- Český běh žen      500 tis. Kč 

- City Cross Sprint (běh na lyžích)   1 200 tis. Kč 

- European Super Cup Junior Woman   750 tis. Kč 

- Life Inline Tour 2015     900 tis. Kč 

- Ostrava inline 12/24h     422 tis. Kč 

- Czech Dance Open Ostrava    900 tis. Kč 

- XXIII. Ročník dnů handicapu    1 500 tis. Kč 

- Den plný radosti pro všechny    240 tis. Kč 

- Přehlídka sociálních služeb Lidé lidem  280 tis. Kč     

 

Oblast školství 

V dotačním řízení byly poskytnuty finanční prostředky v celkovém objemu 4 570 tis. Kč a bylo 

podpořeno celkem 128 projektů.  

 

Projekty byly rozděleny do 3 oblastí: 

1. Celoroční a jednorázové volnočasové aktivity, významné akce celoměstského 

charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky škol a klienty školských zařízení.  
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Celkem  76 projektů     3 300 tis. Kč 

Např.:  Ahol Cup 2015 + cesta ke zdraví začíná v kuchyni 200 tis. Kč 

  50 let s DDM mládeže Ostrava – Poruba  120 tis. Kč 

  Rok v Korunce      130 tis. Kč 

Celoroční a jednorázové volnočasové aktivity pro děti mateřských škol 

Celkem  45 projektů     1 050 tis. Kč 

Např.  Dobrodružství ostravského permoníčka  40 tis. Kč 

  Hraví stavitelé      40 tis. Kč 

  Do toho aneb hravá mateřinka   40 tis. Kč 

2. Doplňkové výukové programy pro děti mateřských škol 

Celkem  7 projektů     220 tis. Kč 

Např.: Klub Ámos – zážitkové vzdělávací projekty  60 tis. Kč 

  Výchova k diváctví     50 tis. Kč  

V dotačním programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v MŠ, ZŠ a SŠ byly 

poskytnuty finanční prostředky o objemu 7 205 tis. Kč a bylo podpořeno celkem 19 projektů 

pro 10 subjektů. 

Mateřské školy  4 podpořených žáků 151   755 tis. Kč 

Základní školy  7 podpořených žáků 970   3 145 tis. Kč 

Střední školy  8 podpořených žáků 903   3 305 tis. Kč 

 

Prostředky z odvodů z loterií a jiných podobných her 

V rámci mimořádných účelových dotací z odvodů loterií a jiných podobných her byly 

poskytnuty finanční prostředky v celkovém objemu 7 320 tis. Kč (1 042 tis. Kč investiční 

příspěvek, 6 278 neinvestiční) a byly podpořeny 4 projekty pro 4 příspěvkové organizace 

zřízené městem. 

 

Oblast volnočasových aktivit 

Volný čas 

V oblasti podpory volnočasových aktivit byly finanční prostředky rozděleny do 3 okruhů. 

1. Podpora systematických a celoročních zájmových a volnočasových činností 

Celkem  58 projektů      2 081 tis. Kč 

Např:  Centrum pro rodinu a sociální péči    220 tis. Kč 



164 | PODKLADOVÁ ANALÝZA KE KONCEPCI RODINNÉ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 

  Junák – svaz skautů a skautek    130 tis. Kč 

  TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži 130 tis. Kč 

2. Podpora významných zájmových a volnočasových akcí 

Celkem  31 projektů      725 tis. Kč 

Např:  Rada dětí a mládeže MSK     50 tis. Kč 

  Junák – svaz skautů a skautek    50 tis. Kč 

  Asociace TOM ČR      40 tis. Kč 

3. Celoroční činnost – volný čas seniorů 

Celkem  18 projektů      710 tis. Kč 

Např:  Svaz důchodců ČR      170 tis. Kč 

  Společnost Senior      120 tis. Kč 

  Kulturní centrum Poruba     50 tis. Kč 

 

Tělovýchova a sport 

V oblasti tělovýchovy a sportu byly z rozpočtu SMO rozděleny finanční prostředky do 5 

okruhů a poslední 6. okruh je oblastí, kde se prolínají okruhy 1 a 2. 

1. Organizovaní sportovci registrovaní i neregistrovaní ve sportovních svazech a spolcích 

Celkem  8 projektů    580 tis. Kč 

Např:  Klub českých turistů     261 tis. Kč 

  Tělovýchovná jednota VD START Ostrava – Poruba 78 tis. Kč 

  TS BEAT UP Brno     65 tis. Kč  

2. Ostatní systematická sportovní a tělovýchovná činnost 

Celkem  16 projektů    1 260 tis. Kč 

Např: Ostravská tělovýchovná unie    600 tis. Kč 

  Centrum individuálních sportů Ostrava  180 tis. Kč 

  Sportovně střelecký klub Poruba   50 tis. Kč  

3. Sportovní centra mládeže s akreditací MŠMT nebo sportovní základny ČOS 

Celkem  20 projektů     5 190 tis. Kč 

Např:  HK RK TORAX Poruba     560 tis. Kč 

  Tělovýchovná jednota Ostrava   600 tis. Kč 

  FC Vítkovice 1919     560 tis. Kč 

4. Významné sportovní akce reprezentující statutární město Ostravu 
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Celkem 34 projektů     1 630 tis. Kč 

Např: Sdružení sportovních klubů Vítkovice  140 tis. Kč 

  HC Vítkovice Steel     120 tis. Kč 

  Gymnastický klub Vítkovice    100 tis. Kč 

5. Podpora aktivit handicapovaných sportovců 

Celkem 9 projektů     575 tis. Kč 

Např: Tělovýchovná jednota Ostrava   150 tis. Kč 

  Sportovní klub SK Ostrava    80 tis. Kč 

  Sportovní klub vozíčkářů Ostrava   80 tis. Kč  

6. Oblast podpory obsahující projekty prolínající 1. a 2. okruh 

Celkem 91 projektů      10 919 tis. Kč 

Např: TJ Baník Ostrava OKD     350 tis. Kč 

  1 SC Vítkovice      313 tis. Kč 

  1 JUDO CLUB Baník Ostrava    300 tis. Kč 

 

Vrcholový sport 

V oblasti vrcholového sportu byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 38 000 tis. Kč 

a bylo podpořeno celkem 14 subjektů. 

 Např.: HC Vítkovice      15 000 tis. Kč 

  BK NH Ostrava     3 500 tis. Kč 

DHC Sokol Poruba     3 500 tis. Kč 

 

Prostředky z odvodů z loterií a jiných podobných her 

V oblasti účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her byly projekty rozděleny 

do dvou okruhů: 

1. Oblast sportovní infrastruktury 

Celkem 16 projektů     5 100 tis. Kč 

Např: Tělovýchovná jednota Ostrava   1 000 tis. Kč 

Sdružení sportovních klubů Vítkovice  600 tis. Kč 

SKSB Ostrava      500 tis. Kč 

2. Sportovní činnost a vrcholné sportovní akce reprezentující město Ostravu 

Celkem 72 projektů     51 600 tis. Kč 
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Např.:  HC Vítkovice      15 700 tis. Kč 

FC Baník Ostrava     15 000 tis. Kč 

FC Vítkovice      2 000 tis. Kč 

 

Oblast sociální 

Sociální péče 

V oblasti sociální péče byly finanční prostředky rozděleny do dvou okruhů: 

1. Víceleté neinvestiční projekty na období 2015 – 2018 

Celkem  32 projektů      44 580 tis. Kč 

Např: Charita Ostrava  - Charitní dům Salvator Krnov   2 600 tis. Kč 

  Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.  –  

Projekt VÝZVA - služba OASA 2015 – 2018  1 800 tis. Kč 

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. –  

Osobní asistence Ostravsko    1 800 tis. Kč  

2. Jednoleté dotace 

Celkem 97 projektů      23 089 tis. Kč 

Např: Centrum sociálních služeb Ostrava – rodinná poradna 1 000 tis. Kč 

  Diakonie CCE – Domovinka pro seniory – týd. stacionář 700 tis. Kč 

  PRAPOS – Start – centrum denních služeb   700 tis. Kč 

 

Podpora handicapovaných osob 

V oblasti podpory handicapovaných osob včetně mládeže byly finanční prostředky rozděleny 

do čtyř oblastí: 

1. Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitosti pro osoby se zdravotním postižením 

2. Informační kampaň a poradenství pro osoby se zdravotním postižením včetně 

mládeže 

3. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

4. Podpora jednorázových společenských, kulturních a sportovních aktivit osob 

se zdravotním postižením včetně mládeže 

Celkem   73 projektů      11 059 tis. Kč 

Např.:  Charita sv. Alexandra – chráněné dílny   2 600 tis. Kč 

  VIZ centrum – zaměstnávání handicapovaných osob 550 tis. Kč 
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  Svépomocná společnost Mlýnek – Svépomoc s pomocí 450 tis. Kč 

Protidrogová prevence 

V oblasti protidrogové prevence byly poskytnuty finanční prostředky o objemu 790 tis. Kč 

a bylo podpořeno celkem 8 projektů pro 4 subjekty. 

 

Prevence kriminality 

V oblasti prevence kriminality byly z rozpočtu SMO v rámci transferů městským obvodům 

poskytnuty finanční prostředky o objemu 1 427 tis. Kč a bylo podpořeno celkem 13 projektů. 

 

V oblasti prevence kriminality byly poskytnuty finanční prostředky o objemu 8 420 tis. Kč 

a bylo podpořeno celkem 81 projektů. 

 

Příspěvkové organizace SMO 

Statutární město Ostrava vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým 

organizacím. 

Mezi příspěvkové organizace města, které se podílí na rodinné politice, patří: 

Zdravotnická a sociální zařízení 

- Městská nemocnice Ostrava 

- Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava  

- Dětské centrum Domeček  

Domovy pro seniory 

- Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh  

- Domov Korýtko 

- Domov Magnólie, Ostrava-Vítkovice 

- Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz  

- Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice  

- Domov Slunečnice Ostrava  

- Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory 

- Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava 
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Střediska volného času 

- Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba 

- Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory 

- Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh 

- Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava 

Divadla 

- Divadlo loutek Ostrava  

- Komorní scéna Aréna 

- Národní divadlo moravskoslezské 

Ostatní organizace 

- Janáčkova filharmonie Ostrava 

- Lidová konzervatoř a Múzická škola 

- Knihovna města Ostravy 

- Ostravské muzeum 

- Zoologická zahrada Ostrava 

- Firemní školka města Ostravy 

 

Obchodní společnosti SMO 

Statutární město Ostrava zakládá podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, v nichž 

má město 100 % majetkovou účast. 

- Dopravní podnik Ostrava a. s. 

- Krematorium Ostrava, a. s. 

- Ostravské komunikace, a. s. 

- Ostravské výstavy, a. s. 

- Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

- OZO Ostrava s.r.o. 

- Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

- Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

- OVA!!!CLOUD.net a.s. 

- Dům kultury města Ostravy, a.s. 

- VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
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- Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o. 

- Ostravský informační servis, s.r.o. 

- DK POKLAD, s.r.o. 

- EKOVA ELECTRIC, a.s. (dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava, a.s.) 

- OVANET, a.s. (dceřiná společnost OVA!!!CLOUD.net a.s.) 

 

Obecně prospěšné společnosti SMO 

- Renarkon o.p.s. 

Obecně prospěšná společnost Renarkon poskytuje na území Moravskoslezského kraje 

ucelený soubor odborných sociálních služeb určených lidem, kteří se ocitli v obtížné životní 

situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog, nebo jsou touto situací ohroženi.  

Svými aktivitami se Renarkon snaží předcházet rizikovému chování vedoucímu ke vzniku 

drogového problému a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady spojené s užíváním 

nealkoholových drog. 

 

ANALÝZA INVESTIC MĚSTA SOUVISEJÍCÍCH S RODINNOU POLITIKOU 

Investice SMO do oblastí rodinné politiky (školy, veřejná prostranství související s trávením 

volného času, sportoviště a volný čas, sociální služby) lze dle způsobu poskytnutí rozdělit na: 

- investiční dotace financované přímo z rozpočtu MMO – 42 investičních akcí 

v celkovém finančním objemu 713 857 tis. Kč (celkový rozpočet MMO – 4 734 762 tis. Kč) 

- investiční dotace financované prostřednictvím jednotlivých obvodů města – 75 

investičních akcí v celkovém finančním objemu 722 213 tis. Kč (celkový rozpočet obvodů – 

2 150 538 tis. Kč) 

- investiční dotace do provozu příspěvkových organizací města – 5 948 tis. Kč 

o  SVČ Korunka – 3 147 tis. Kč (rekonstrukce 2 897 tis. Kč, zpřístupnění imobilním 

osobám – 250 tis. Kč),  

o SVČ Zábřeh  - 1 706 tis. Kč (rekonstrukce sociálních zařízení – 525 tis. Kč, rekonstrukce 

osvětlení – 701 tis. Kč, integrace handicapovaných do SVČ - 480 tis. Kč) 

o DDM Ostrava – Poruba – 295 tis. Kč (rekonstrukce osvětlení v tělocvičně) 

o SVČ Moravská Ostrava – 800 tis. Kč (rekonstrukce soc. zařízení a šaten) 

Celkem z investičního rozpočtu SMO: 713 857 + 722 213 + 5 948 = 1 442 018 tis. Kč 
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PODPORA MĚSTA CELOREPUBLIKOVÝM AKCÍM 

SMO v roce 2015 podpořilo několik významných celostátních nebo regionálních akcí a to buď 

formou finanční podpory (což je v mnoha případech uvedeno v předchozím textu, případně 

je to zahrnuto ve statistických údajích o poskytnutých finančních podporách) nebo formou 

partnerství či jiné podpory (poskytnutí prostor, setkání, ocenění apod.). 

 

Mezi podpořené akce nesoucí znaky prorodinné politiky patří: 

- Evropský týden mobility. Jedná se o kampaň Evropské komise na podporu 

udržitelných forem dopravy, jako veřejná hromadná doprava, cyklistika či chůze. 

- IX. ročník ankety Senior roku 

- Ostravská muzejní noc – mezinárodní muzejní festival. V rámci celé Ostravy 

se společně představilo 37 státních, neziskových a soukromých organizací, které 

se zapojují do kulturního života města i regionu. 

- U příležitosti Světového dne povědomí o autismu (WAAD) - 2. ročník celorepublikové 

osvětové kampaně Česko svítí modře. Jejím cílem je vyjádřit podporu lidem 

s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich blízkým.  

- Běžecký závod RunTour v Dolní oblasti Vítkovice. Ostrava je jedním z osmi 

hostitelských měst tohoto závodu v České republice.  

- Ostravský maraton, který je nejstarším závodem na trati 42,195 km v České republice. 

Na start hlavního běhu, ale také dalších disciplín doprovodného programu, 

se postavily více než dvě tisícovky aktivních i rekreačních sportovců.  

- Shakespearovské letní slavnosti, které jsou celostátní přehlídkou divadelní tvorby. 

- Primátor Tomáš Macura podepsal 22. července společnou deklaraci Ostravy, 

Moravskoslezského kraje a ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu 

o spolupráci na přípravě Konceptu chytrého města (Smart City) a chytrého regionu 

(Smart Region) s prioritou zlepšení kvality života a životního prostředí v Ostravě 

a kraji.  

- Přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit Lidé lidem 2015, pořádalo poosmé 

statutární město Ostrava, Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava a další 

organizace. 

- Projevem podpory Světového dne dárců krve bylo bezplatné dárcovství strážníků 

Městské policie Ostrava. 
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- Mezinárodní den archivů. Archiv města Ostravy při této příležitosti od 9:00 do 17:00 v 

badatelně na Špálově ulici v Ostravě Přívozu pořádal výstavu s názvem Jatka, o nichž 

se mluví. 

- Cyklo-běh za Českou republiku bez drog, který odstartoval v Orlové a téhož dne měl 

první zastávku v Ostravě a jehož myšlenkou bylo oslovit odlehčenou formou děti 

a mládež a vtáhnout je do debaty o problematice drog. 

- Český běh žen - amatérský běžecký závod pouze pro ženy,  

- Světový den životního prostředí. Svátek je oslavován ve více než 100 zemích světa. 

Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je oslava Světového dne životního 

prostředí považována za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. 

- 7. ročník Noci kostelů. Mše a slavnostního zahájení se v kostele svatého Václava 

zúčastnili také biskup František Lobkowicz, hejtman Miroslav Novák a primátor Tomáš 

Macura. 

- Celostátní Dopravní soutěž mladých cyklistů. Záštitu nad akcí převzal náměstek 

primátora pro dopravu Ivo Hařovský. 

- Oslavy Mezinárodního dne tance!, které připravily Kulturní centrum Cooltour, MOVE 

Ostrava a Národní divadlo Moravskoslezské za podpory Janáčkovy konzervatoře 

a Gymnázia. 

- Podpora Tříkrálové sbírky  

- Ozdravný pobyt pro téměř 1800 dětí díky vyššímu vkladu do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší. 

- Podpora mezinárodnímu projekt Teaching: An effective key to self-learning, což by 

se dalo volně přeložit jako Vyučování: efektivní cesta k sebevzdělávání Dvaatřicet 

žáků a deset pedagogů ze škol z Belgie, Bulharska, Irska, Itálie a Španělska a skupinku 

jejich hostitelů ze Základní školy Kosmonautů v Zábřehu přijal v radniční obřadní síni 

náměstek primátora Zbyněk Pražák.  

- Jeden svět - festival dokumentárních filmů o lidských právech.  

- Literární soutěž Čertovské pohádky, kterou pro děti z ostravských základních škol 

a adekvátních tříd víceletých gymnázií pořádá městský obvod Mariánské Hory 

a Hulváky ( v roce 2015 i  pro děti z celého kraje). 

- U příležitosti Dne učitelů město Ostrava vyhodnotilo pedagogy, kteří dělají svému 

povolání i městu čest. 
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- Strategie romské integrace do roku 2020 na místní úrovni – Kulatý stůl vlády ČR, 

zastupitelů města a romského etnika, který se uskutečnil na Radnici města Ostravy.  

- Mezinárodní festival Dny umění nevidomých na Moravě 2015 proběhl v Ostravě 

poosmé. Prezentuje umělecké aktivity a úspěch zrakově postižených umělců 

i kolektivů, přišli i účastníci ze zahraničí. 

- Festival sociálních služeb Lidé lidem se uskutečnil na Masarykově náměstí.  

- Nový mezinárodní festival zaměřený na fotografickou tvorbu se v Ostravě uskutečnil 

poprvé. V české premiéře se na OstravaPhoto představí světová výstava 

fotožurnalistiky World Press Photo 2015, kterou podporuje město Ostrava. 

- Obětem kriminality a domácího násilí byla určena nová bezplatná linka 116 006, linka 

funguje nonstop a zdarma. Oběti se tu dozvědí, jak si zajistit vlastní bezpečí, jak 

kontaktovat policii, kde v okolí získat osobní poradenství, jak žádat o odškodnění 

a podobně. Projekt již funguje v Rakousku, Německu, Dánsku, Nizozemí, Chorvatsku 

a Irsku. 

- akce Zažít Ostravu jinak. Iniciativa zažít město jinak vznikla v roce 2006 v Praze, 

ale rozšířila se do dalších měst, letošní 3. ročník v Ostravě pořádalo středisko Cooltour 

na Černé louce a tematicky navazuje na dvě mezinárodní osvětové aktivity Evropský 

týden mobility a Den bez aut. 

- XXIII. Evropské dny hendikepu, které byly zaměřeny na občanskou solidaritu a lidskou 

důstojnost  

- 1. Celostátní setkání celiaků ve Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Porubě.  

- Putovní výstava Města s dobrou adresou, kterou přivezlo Velvyslanectví Dánska a v 

ČR ji představuje ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty. – Výstava odpovídala na 

otázky - Co vlastně je ‚dobrá adresa‘? Chápeme tento pojem stejně jako Němci, 

Dánové či Angličané? A umíme ji v českých podmínkách vytvářet?  

- Den evropského dědictví – prohlídky vyhlídkové věže radnice 

- Knihovna města Ostravy se zapojila do projektu E-knihy do každé knihovny.  Jde o 

novou službu, která spočívá ve zpřístupňování elektronických verzí některých 

novějších českých knižních titulů.  

- Ostravská Noc vědců – třetí ročník celoevropské vědecko-popularizační akce v podání 

Ostravské univerzity.  

- Oslavy Dětského dne 2015  
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- Olympijský den Ostrava – běžecký závod dlouhý 10 km, který byl odstartován 

ve stejný čas na mnoha místech celé ČR 

 

RÁMCE PRO SPOLUPRÁCI SUBJEKTŮ RODINNÉ POLITIKY 

Komunitní plánování 

Statutární město Ostrava je odpovědné za zajištění sociálních služeb a souvisejících aktivit 

na svém území a prostřednictvím volených zástupců samosprávy nese hlavní zodpovědnost 

za jejich kvalitu a dostupnost (místní, finanční, sociální, informační aj.). Pro statutární město 

Ostrava, jako správce veřejného rozpočtu, je komunitní plán nástrojem účelného, 

efektivního a hospodárného vynakládání veřejných prostředků na sociální služby a související 

aktivity pro občany. Účelem musí být vždy snížení rizika sociálního vyloučení. Efektivitou 

se především rozumí využití veřejných prostředků tak, aby byly řešeny skutečné potřeby 

osob. Hospodárnost vyjadřuje využití moderních metod sociální práce při řešení potřeb 

občanů, které vycházejí z principu nejvyšší kvality za přijatelnou cenu. Prostřednictvím 

komunitního plánu je vytvořen systém, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům 

sociálních služeb a zajišťuje občanům města síť sociální služeb a souvisejících aktivit, 

která odpovídá jejich potřebám i místním specifikům. 

Účelem komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava je vytvoření a udržení 

systému sociálních služeb takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich kvalita, návaznost, 

kontinuita, dostupnost, vyváženost poptávky a nabídky, hospodárnost a efektivita 

financování. Plán odráží potřeby občanů, reálné možnosti města a určuje strategické priority 

v sociální oblasti (zdroj: Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 

Ostrava na období 2015 - 2018). 

Pracovní skupiny (PS) jsou ustaveny rozhodnutím rady města a ze své činnosti jsou 

odpovědné manažerskému týmu KP. Pracovní skupiny jsou zaměřeny na cílové skupiny 

obyvatel, které potřebují pomoc a podporu při řešení jejich specifických potřeb 

prostřednictvím sociálních služeb a souvisejících aktivit. PS tvoří zástupci zadavatele 

(kontaktní osoby - zaměstnanci MMO), zástupci uživatelů (nebo jejich zákonní zástupci) 

a zástupci poskytovatelů (organizace, které zajišťují sociální služby nebo související aktivity 

v dané cílové skupině). PS zodpovídají za vytváření profilu příslušné cílové skupiny, definic 

problémových oblastí, za formulaci jednotlivých cílů a opatření.  Pracovní skupiny se 

zaměřují na následující cílové skupiny. 
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1. Senioři 

2. Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi 

3. Občané se zrakovým postižením 

4. Občané se sluchovým postižením 

5. Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením 

6. Děti a rodina 

7. Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení 

8. Romské etnikum 

9. Prevence kriminality a protidrogové prevence. 

Činnosti jednotlivých skupin se v řadě případů prolínají.  

 

Magistrát města Ostravy a jeho orgány 

Rada se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu města. Do její působnosti patří zejména 

zabezpečování hospodaření města podle schváleného rozpočtu, plnění úkolů zakladatele 

nebo zřizovatele vůči právnickým osobám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, 

plnění funkce valné hromady u společností, v nichž je město jediným akcionářem nebo 

společníkem, zřizování komisí a řízení jejich činností, rozhodování o organizační struktuře 

magistrátu, zřizování jednotlivých odborů, jmenování vedoucích odborů, stanovení pravidel 

pro přijímání a vyřizování peticí a stížností, vydávání nařízení města, uzavírání nájemních 

smluv a smluv o výpůjčce. 

Komise 

Komise rady města jsou podle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů iniciativní a poradní orgány tohoto výkonného orgánu obce, 

který řeší a projednává otázky samostatné působnosti (tj. otázky správy věcí a záležitostí 

obce a jejich občanů). 

Z hlediska rodinné politiky má Rada města Ostravy zřízeny tyto odborné komise: 

- Komise kultury 

- Komise pro sport a volný čas 

- Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum  

- Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

- Komise pro děti a mládež  

- Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém  
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- Komise životního prostředí 

Pracovní skupiny 

Rada města může zřizovat odborné pracovní skupiny a pracovní skupiny a projektové týmy. 

Pracovní skupiny zabývající se problematikou, která souvisí s rodinnou politikou jsou: 

- Pracovní skupina „Prevence kriminality na místní úrovni“ 

- Pracovní skupina pro významné akce statutárního města Ostravy 

Zvláštní orgány obce 

- Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 

Koordinuje výkon sociálně - právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností, sleduje působení opatření učiněných obecním úřadem v sociálně právní ochraně 

dětí, popř. by měla taková sama opatření iniciovat. Poslání komise lze spatřovat i v ochraně 

týraných a zneužívaných dětí. 

- Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ostrava  

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ostrava (dále jen „bezpečnostní rada“) je 

poradním orgánem primátora pro přípravu na krizové situace. 

VII. KOMUNIKACE MĚSTA/OBVODŮ S RODINAMI A DALŠÍMI AKTÉRY RODINNÉ 

POLITIKY 
 

KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE VYUŽÍVANÉ MĚSTEM/OBVODEM 

Magistrát města Ostrava ani jeho jednotlivé obvody nevyužívají pro komunikaci s rodinami 

žádné speciální komunikační kanály, s rodinami je komunikováno jako s běžnými občany. 

Jistou výjimkou může být webový portál ostravainfo.cz, na kterém je rozlišena kategorie 

pořádaných volnočasových akcí pro rodiny na území města.3 Rodiny mohou také využít 

odebírání elektronického Newsletteru, ve kterém by měly být uvedeny akce z oblasti 

kulturního a společenského dění a trávení volného času. Ostravský informační servis, s.r.o. 

se snaží se zájemci komunikovat také prostřednictvím Twitteru, Skypu a Facebooku. 

Lze říci, že určitý prostor je rodinám věnován také v periodikách vydávaných magistrátem. 

Jedná se například o Noviny – Ostravská radnice, nebo Ostrava - Metropolitan Magazine.4 

                                                             
 

3 http://www.ostravainfo.cz/rodina [cit. 12. 10. 2015] 
4 http://www.ostravainfo.cz/periodika-vydavana-mestem-cs [cit. 7. 10. 2015] 
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Svá periodika vydávají také jednotlivé městské obvody, například Moravská Ostrava a Přívoz 

vydává zpravodaj Centrum, Ostrava Jih vydává Jižní listy, Poruba vydává zpravodaj Prio atd. 

Samotné obvody považují tyto periodika za hlavní nositele informací o dění na jejich území 

a plánovaných akcí, kterých se rodiny mohou účastnit. 

V roce 2012 zahájilo město Ostrava realizaci významných projektů v oblasti eGovernmentu, 

spolufinancovaných z prostředků EU v rámci „Integrovaného operačního programu, výzvy 

09“. Ta je orientována na zavádění informačních technologií v územní veřejné správě 

a přenos dat a informací v územní samosprávě. Cílem projektu „Integrace agendových 

systémů SMO“ je zefektivnění výkonu úředních agend a jejich elektronizace v rámci 

jednotného informačního systému města. K cílům projektu patří také integrace systémů 

základních registrů veřejné správy a rozšíření informačního systému města o nové služby pro 

veřejnost. V rámci projektu byl dále vytvořen systém elektronických formulářů s vazbou na 

vybrané úřední agendy. Služby telefonického kontaktního centra Magistrátu města Ostravy 

byly také rozšířeny o asistované služby při zpracování formulářů. 

Dalším zahájeným projektem bylo „Rozšíření portálu města Ostravy“. Předmětem tohoto 

projektu je vytvoření komplexního internetového portálu města, který by měl integrovat 

stávající provozované weby a poskytovat další informace, například o dopravní situaci z on-

line kamerových systémů nebo z městského televizního okruhu. Propojení s portálem 

veřejné správy by tak občanům mělo dát možnost snadného dohledání informací o řešení 

nejrůznějších situací.5  

Na druhou stranu je nutno dodat, že v současné podobě webového portálu Magistrátu 

města Ostravy témata kvality života občanů či rodinné politiky jsou spíše opomíjena. 

Webové portály jednotlivých městských obvodů se pak v tomto ohledu poměrně různí.  

  

                                                             
 

5 https://esmo.ostrava.cz/cs/uzivatelska-sekce/aktuality/ostrava-rozsiri-elektronicke-sluzby-k-obcanum-i-

organizacim [cit. 8. 10. 2015] 
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ZÁJMY A PRIORITY OBYVATEL OBYVATEL/RODIN S DĚTMI Z HLEDISKA PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Komunikační partneři ze strany zástupců města přiznávali, že město může mít mezery 

v komunikaci s rodinami a ve své participativnosti. Město se neptá rodin, zda to, co dělá, má 

smysl. Na druhou stranu lze ovšem také říci, že ani rodiny nejsou na takovou komunikaci 

navyklé a nemají potřebu o svých problémech město informovat.  

Informace o akcích a dění ve městě získávají rodiny především z místních zpravodajů, 

internetu a reklamy v prostředcích MHD. Přehled o tomto dění tedy podle komunikačních 

partnerů mají. Co však nemají, je schopnost ovlivnit toto dění. Mohou se jej pouze účastnit 

či neúčastnit. Komunikační partneři se nad to domnívají, že jediné akce, které by byly rodiny 

schopny, je sepsání petice. Tuto akci lze přitom z jistého úhlu pohledu hodnotit jako krajní. 

Podle komunikačních partnerů volba této akce nicméně svědčí o tom, že rodiny ani neví, 

na jakou osobu by se svými problémy měly obrátit. 

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MĚSTA VE VZTAHU K AKTÉRŮM RODINNÉ POLITIKY 

V rámci magistrátu města Ostravy působí v oblasti rodinné problematiky tři orgány - Komise 

pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, Komise pro děti a mládež a Pracovní skupina děti 

a rodina. Všechny tyto orgány spadají do gesce Odboru sociálních věcí, zdravotnictví 

a vzdělanosti. Problematikou, se kterou se rodiny v Ostravě potýkají, se navíc zabývají 

odbory sociálních věcí v jednotlivých městských obvodech. Přibližme si však zmíněné tři 

orgány magistrátu. Každý z nich by měl podle slov komunikačních partnerů řešit odlišnou 

činnost. 

Komise pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, je složena z osmi členů a koordinuje výkon 

sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, sleduje 

působení opatření učiněných obecním úřadem v sociálně-právní ochraně dětí, případně 

taková opatření sama iniciuje. Poslání komise lze spatřovat také v ochraně týraných 

a zneužívaných dětí. Organizační, technické a administrativní práce související s činností 

komise pro sociálně-právní ochranu dětí pak zajišťuje odbor sociálních věcí, zdravotnictví 

a vzdělanosti.6  

 

 

                                                             
 

6 https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zvlastni-organy-mesta/komise-pro-socialne-pravni-

ochranu-deti [cit. 5. 10. 2015] 
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Komise pro děti a mládež, je komisí rady města, která má třináct členů a má tyto funkce: 

I. Iniciativní funkce 

a) je iniciátorem a spolutvůrcem tvorby a realizace Koncepce rodinné politiky 

statutárního města Ostravy,  

b) je iniciátorem a spolutvůrcem koncepčních materiálů v oblasti prorodinné politiky, 

dle svých možností se podílí na jejich realizaci, 

c) iniciuje a podporuje prorodinné aktivity na území statutárního města Ostravy, 

d) podporuje činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti prorodinných aktivit, 

e) podporuje činnost pracovní skupiny pro úkol – Tvorba koncepce rodinné politiky 

statutárního města Ostravy, 

f) participuje na Komunitním plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 

v oblasti prorodinných aktivit a rodinné politiky, 

g) předkládá radě města iniciativní návrhy v oblasti prorodinných aktivit a péče o děti 

a mládež na území města, 

h) vyjadřuje se k investičním akcím města v oblasti péče o děti a mládež, 

i) sleduje činnost institucí a orgánů zapojených do prorodinných aktivit na území 

statutárního města Ostravy, dle svých možností se podílí na jejich realizaci, 

j) seznamuje se s novými legislativními normami v oblasti problematiky dětí a mládeže 

a novými trendy v rodinné politice a prorodinných aktivitách a 

k) podílí se na vytváření příznivých podmínek pro rodiny s dětmi na území statutárního 

města Ostravy.  

II. Kontrolní funkce 

a) v rozsahu stanoveném radou města 

b) účast na akcích, které byly podpořeny v rámci prorodinných aktivit na území 

statutárního města Ostravy. 

III. Organizační záležitosti 

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor 

sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti magistrátu.7  

                                                             
 

7 https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta/komise-rady/komise-zivotniho-prostredi [cit. 

2. 10. 2015] 
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Pracovní skupina děti a rodina, je jedna z devíti pracovních skupin fungujících v rámci 

procesu komunitního plánování v Ostravě. Pracovní skupina má 28 členů a její organizaci má 

na starosti manažer skupiny a kontaktní osoba. Pro lepší pochopení fungování pracovní 

skupiny si nejprve přiblížíme samotné komunitní plánování, jehož posláním je především 

zajišťování místní dostupnosti sociálních služeb (ve městě Ostrava i souvisejících aktivit). 

V procesu KP dochází postupně k vytvoření takového systému, který vychází v co největší 

míře vstříc uživatelům služeb, jejichž potřeby jsou v určitých cyklech pravidelně zjišťovány 

a vyhodnocovány. Proces plánování je založen na principu partnerství a spolupráce v rámci 

komunity, která je vymezena politiky, odborníky, uživateli a veřejností. Souhrnně jsou 

účastníci systému označováni jako zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé.  

Cílem KP je mimo jiné nastavení mechanismů a podmínek pro koordinaci služeb, zajištění 

požadované úrovně jejich kvality a sledování efektivity. Zaměříme-li se podrobněji na to, jak 

jsou v procesu komunitního plánování definovány související aktivity, zjistíme, že zahrnují 

nabídku podpůrných činností, které nejsou sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc 

a podpora osobám v nepříznivé situaci byla neúplná (např. vzdělávání, volnočasové aktivity, 

alternativní doprava pro lidi s handicapem, dobrovolnictví apod.). Z definice souvisejících 

aktivit je proto zřejmé, že předmětem činnosti této pracovní skupiny jsou pouze ohrožené 

rodiny a nikoli běžné rodiny v Ostravě. 

V rámci komunitního plánování v Ostravě byl také vytvořen 4. Komunitní plán sociálních 

služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018, ve kterém je v části 

VI. Podpora rodin s dětmi, uvedeno, že cílová skupina „děti a rodina“ je velmi rozsáhlá 

a různorodá. Patří do ní všechny rodiny s dětmi žijící v Ostravě, děti žijící mimo rodinu 

a mladí dospělí s přesahem do dalších oblastí podpory (ohrožení sociálním vyloučením 

a sociálně vyloučení, romské etnikum, protidrogová prevence a prevence kriminality) 

i do oblasti zdravotnictví a školství. Aktivity pracovní skupiny se nezaměřují pouze na rodiny 

s dětmi ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené, ale významná část činnosti 

se týká i oblasti prevence. Z hlediska vymezení potřeb rodin s dětmi považuje Komunitní plán 

za podstatné:  

 zajistit dostupnost krizových lůžek pro rodiny s dětmi,  

 zvýšit finanční gramotnost rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením,  
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 zlepšit dostupnost psychologické, terapeutické a zdravotnické péče pro rodiny 

s dětmi ohrožené sociálním vyloučením 

 zpracovat koncepci rodinné politiky města. 

 

Mezi klíčové oblasti v podpoře rodin s dětmi pak dle dokumentu patří: 

I. Registrované sociální služby  

Síť sociálních služeb je popsána v kapitole Popis stávající sítě sociálních služeb a souvisejících 

aktivit. Prioritou pro následující období je tento stav udržet. Sociální služby poskytované 

pro cílovou skupinu rodin s dětmi se prolínají s poskytovanými službami v oblasti podpory 

občanů ohrožených sociálním vyloučením a občanů romského etnika. Při přípravě 

dokumentu Komunitního plánu byla jednoznačně definována potřeba navýšení kapacity 

služby krizové pomoci (i pro vícečetné rodiny) pro rodiny, které se z důvodu ztráty bydlení 

náhle ocitají tzv. na ulici. Ze závěrů z jednání pracovní skupiny vyplynula zvýšená poptávka 

klientů po zajištění psychologické a terapeutické péče. Tento stav je možné profesionalizací 

sociálních služeb (náborem odborníků do řad zaměstnanců), což je však spojené s velkým 

zvýšením mzdových nákladů. Profesionalizace sociálních služeb závisí na zajištění finančních 

zdrojů zejména s ohledem na jejich udržitelnost. 

II. Související aktivity a průřezové činnosti  

V souvislosti s rostoucím počtem rodin, kterým se zvětšují dluhy spojené s bydlením a jsou 

akutně ohrožené ztrátou bydlení, by měly být podporovány aktivity vedoucí ke zvýšení jejich 

finanční gramotnosti. Důležité je také zlepšit dostupnost zdravotnické péče pro rodiny 

ohrožené sociálním vyloučením a rodiny s nízkými příjmy (zejména je potřebné vyjednat 

s poskytovateli zdravotnické péče zajištění provozu pediatrické a zubní ambulance). Hlavním 

tématem nadcházejícího období je příprava a zpracování Koncepce rodinné politiky 

statutárního města Ostravy. 

III. Informovanost a spolupráce  

Na poli spolupráce je ústředním tématem propojení institucí a subjektů, jejichž aktivita je 

nezbytná pro zpracování kvalitní koncepce rodinné politiky města. V souvislosti 
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se zvyšováním pracovního uplatnění matek s dětmi bude prohlubována spolupráce s Úřadem 

práce ČR.8  

V současné době je také stále aktuální - Aktualizovaný strategický plán rozvoje statutárního 

města Ostravy na období 2009 – 2015, tento dokument vznikl na základě důkladné analýzy 

vývojových trendů a výsledků celé řady seriózních výzkumných studií a identifikoval čtyři 

hlavní rozvojové potenciály města - hospodářský, lidský, přírodní a územní. Spolu s politickou 

reprezentací města a odbornými pracovníky magistrátu města se na zpracování strategie 

podílela i tzv. Strategická expertní skupina, jejímiž členy byli vybraní zástupci podnikatelských 

subjektů, akademické sféry a dalších organizací. Strategický plán byl také průběžně 

vyhodnocován a sledovalo se plnění jeho cílů. 

S rodinnou politikou může souviset nejvíce část dokumentu s názvem Kvalita života, ve které 

je řešena především problematika bydlení, volnočasových aktivit a bezpečí. Konkrétně 

se však podpora rodin v tomto dokumentu neobjevuje.9  

VIII. POTŘEBY A OČEKÁVÁNÍ AKTÉRŮ RODINNÉ POLITIKY 
 

OČEKÁVÁNÍ SAMOSPRÁV OD VYBRANÝCH AKTÉRŮ RODINNÉ POLITIKY 
 

Ze strany vedení města ani městských obvodů v současné době nelze hovořit o jasně 

formulované vizi, jak by měla rodinná politika vypadat. Není zřejmé, jaké je jejich očekávání 

od aktérů rodinné politiky ve městě. Dle některých komunikačních partnerů by měly být 

posilovány vazby a tradice v rodinách a rodinám by měly být vytyčeny vzory, jak by měly 

fungovat. Problém byl také spatřován v tom, že se v současné době v Ostravě rodí více dětí 

mimo sezdané svazky. Nešlo při tom o snižování hodnoty nesezdaného partnerství, 

ale poukázání na to, že se tím zvyšuje rizika pro děti v těchto svazcích narozené. Zmíněna 

byla například problematika svobodných matek hůře čelícím sociálním problémům atd.  

Tyto představy ovšem zaznívaly nejčastěji z úst konzervativně smýšlejících komunikačních 

partnerů. Velká část komunikačních partnerů měla v oblasti rodinné politiky spíše velmi 

                                                             
 

8 http://www.kpostrava.cz/dokumenty-ke-stazeni/komunitni-plany-mesta-ostravy/ [cit. 8. 10. 2015] 
9 https://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/ke-stazeni/strategicky-plan-rozvoje-mesta/strategicky-plan-

2009-2015 [cit. 5. 10. 2015] 
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liberální představy a samotnou podstatu rodinné politiky nepřijali plně za svou. Nejčastěji 

se tak hovořilo o začlenění sociálně vyloučených rodin s hlubším zacílením na děti v těchto 

rodinách, tak aby dostaly jiný náhled na to, jak mohou prožít svůj život. Velká role byla 

přisuzována vzdělávání dětí, začlenění dětí z problémových rodin a jejich doučování. Pokud 

se mělo jednat o nabídku služeb pro majoritní běžné rodiny, hovořilo se nejčastěji 

o kvalitním trávení volného času a mimoškolní činnosti. 

OČEKÁVÁNÍ OBYVATEL OD VYBRANÝCH AKTÉRŮ RODINNÉ POLITIKY 

Při mapování očekávání obyvatel od aktérů rodinné politiky v Ostravě jsme se ještě častěji 

než u zástupců samospráv setkávali s problémem nepochopení rodinné politiky. Rodiny byly 

zaskočeny mapováním svých potřeb, nevěděly, co vlastně mají od aktérů rodinné politiky ve 

městě očekávat. Tato skutečnost dle našeho mínění souvisí i s nastavením dosavadní 

komunikace města s rodinami, jak bylo zmíněno v předchozí části. Rodiny nejsou zvyklé 

o svých problémech hovořit a snažit se je v komunikaci s městem řešit. 

SITUACE RODIN S DĚTMI V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH Z POHLEDU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 

OCHRANY DĚTÍ A SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI 

Komunikační partneři z řad aktérů RP nám sdělili, že největším problémem obyvatel sociálně-

vyloučených lokalit jsou problémy související s dostupností práce, bydlením a vzděláváním. 

Samotná práce s klienty v sociálně vyloučených lokalitách je pro pracovníky OSPOD a NNO 

velice náročná, dochází zde totiž ke kumulaci problémů, které se v jiných částech města 

vyskytují spíše odděleně. Jde například o vztahové problémy, domácí násilí, psychické a 

fyzické hendikepy klientů, nedůvěru vůči institucím atd. Mezi největší problémy byla ovšem 

ze strany komunikačních partnerů řazena zadluženost rodin a exekuce, které z ní pramení. 

Často stojí za vznikem těchto situací skutečné banality. Z těchto situací je pak velmi obtížné 

jakkoli vybřednout. Například nedochází ke včasnému placení pokut a přestupků. Přestože 

osvěta o finanční gramotnosti běží delší dobu a má různé formy, v rámci finančního 

poradenství bylo v procesu komunitního plánování navrženo rozšíření této služby, protože se 

rozšiřuje jak zadluženost klientů, tak jejich počet. 

Specifikum sociálně vyloučených lokalit také je, že ač jsou některé typy veřejných služeb 

dostupné pro většinu obyvatel Ostravy, lidé v sociálně vyloučených lokalitách se k těmto 

službám mohou dostávat mnohem obtížněji. Často zmiňovaným problémem byla například 

dostupnost zubařů a pediatrů, ti se totiž této klientele mohou záměrně vyhýbat. 
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V sociálně vyloučených lokalitách je také umocněn již zmíněný problém obtížné aktivizace 

rodiny jako celku. Práce s dětmi se sice může dařit a být relativně úspěšná, rodiče se ovšem 

často aktivně nezapojují a vrací děti do stereotypních rolí. Často tak dochází k situacím, že 

se děti snaží učit nově nabyté dovednosti své rodiče, například v oblasti správných návyků 

zdravého životního stylu. Sociálními pracovníky byla také zmíněna skutečnost, že u Romů 

dochází stejně jako u majoritní společnosti k poklesu hodnoty manželství a rodiny. Mezi 

Romy se například vytrácí tradiční úcta ke stáří. Na rozdíl od majoritní společnosti se ovšem 

mezi Romy nedaří nalézti vhodné formy jak tyto vazby nahradit. Děti v sociálně-vyloučených 

lokalitách jsou také velmi málo vystaveny preventivním aktivitám, rodiče řeší jejich výchovné 

problémy, teprve až se stanou vážnými. Úsilí rodičů o zvýšení svých rodičovských kompetencí 

je pak zcela minimální. 

Dle některých komunikačních partnerů z řad sociálních služeb je zajímavé, že v posledních 

letech došlo ke změně diskurzu - mluví se o sociálním vyloučení a zpřístupňování zdrojů, 

nikoli již o chudobě. Přitom vysvětlit například malým dětem v sociálně vyloučených 

lokalitách chudobu a postavení jejich rodiny je podle nich velmi obtížné a mělo by se s tím 

správně pracovat. Rodiny v lokalitách dle těchto komunikačních partnerů vycházejí s velmi 

nízkými příjmy. Obzvláště kritická je situace u matek samoživitelek a seniorů s dětmi. 

Sociálně vyloučené rodiny se proto obrací na sociální služby, tak jako i v mnoha jiných 

problémech, s nimiž se potýkají.  

U mnoha těchto rodin tak postupně dochází k jevu, který lze nazvat „zaslužbované rodiny“, 

tzn., v sociálních službách se odehrává celý život rodin. Jako příklad takovéto situace byla 

uváděna lokalita Ostrava – Kunčiček, kde vede přítomnost velkého množství poskytovatelů 

sociálních služeb k tomu, že rodiny čerpají velmi mnoho služeb. Mezi poskytovateli sociálních 

služeb v lokalitě navíc vzniká velká konkurence. Poskytovatelé by měli klienty aktivizovat 

k samostatnosti, zodpovědnosti a postupné nezávislosti na sociální službě. Místo toho si je 

ale hýčkají, ve snaze udržet si dostatečný zdroj příjmů pro svou existenci.  Situace je taková, 

že klienti dostávají vše z venku, vybírají si, co dostanou. Závislost na sociálních dávkách a na 

sociálních službách se tak ještě více prohlubuje. Tato skutečnost může znamenat dvojí. Buď 

to že je sociálních služeb v Ostravě moc, nebo že jsou špatně rozmístěny. Platit může také 

obojí.  
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Na druhou stranu je pravdou, že práce s klienty v sociálně-vyloučených lokalitách je 

dlouhodobý proces. Rodiny při něm často ztrácí motivaci. S demotivací rodin přitom sociální 

služby často vůbec nedovedou pracovat.  

Město se sice dlouhodobě snaží o koordinovaný přístup v oblasti síťování sociálních služeb, 

přesto dochází k tomu, že sociální služby si vykazují stejné klienty, kteří u nich poptávají 

totožné zakázky. Zefektivnit síťování sociálních služeb je proto velmi důležité a sami 

komunikační partneři přiznávají, že dochází k nehospodárnému zacházení s financemi. Mezi 

nejvíce využívané služby v lokalitách zařadili komunikační partneři NZDM a SAS pro rodiny 

s dětmi. Dle proklamací se je OSPOD snaží operativně přesouvat na místa aktuální potřeby. 

Problémová je pak služba doučování dětí, po které sice existuje velká poptávka, ale nelze ji 

zařadit mezi sociální služby a zafinancovat. 

Naproti tomu v širším správním obvodu města jsou služby pro sociálně vyloučené rodiny dle 

některých sociálních pracovníků, se kterými jsme hovořili, často nedostupné. Tyto rodiny 

nejsou na servis, jaký mají rodiny z jiných ostravských sociálně-vyloučených lokalit, zvyklé.  

Nejen služby pro ně přitom můžou být hůře dostupné. Například poslat dítě na volnočasovou 

aktivitu předpokládá určitou sumu na uhrazení dopravy do místa, kde je tato aktivita 

nabízena. 

Zásadní otázkou je podle některých komunikačních partnerů z řad sociálních služeb také 

zjištění toho, co je pro rodiny vlastně důležité, co si představují pod pojmem „dobrý a kvalitní 

život“. Otázka tedy zní, zda sociální služby správně rozumí potřebám svých rodin. Někteří 

sociální pracovníci otevřeně přiznávají, že jazykově, hodnotově i zájmově se se svými klienty 

z řad rodin rozcházejí.  

KLÍČOVÉ PROBLÉMY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ  

OSPOD by měl s rodinou pracovat jako celkem a živým organismem. V současné době jsou 

k tomu nastaveny i vhodné nástroje, které pracovníci používají, jako například 

vyhodnocování situace dítěte a rodiny, individuální plán ochrany dítěte atd. Vždy ovšem 

záleží spíše na osobnosti a přístupu jednotlivých pracovníků a na tom, nakolik jsou schopni 

vidět problémy rodiny komplexně a nezaměřovat se separovaně na řešení jednotlivostí, 

se kterými se rodiny potýkají. Tento prvotní přístup také ovlivňuje následné zapojení 

neziskových organizací a sociálních služeb, kterým jsou definovány jednotlivé zakázky vůči 

klientům. 
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Práce s celou rodinou však musí být důsledná. Nemělo by docházet k tomu, co se bohužel 

podle některých komunikačních partnerů z řad aktérů RP často děje, a sice že rodiče „odloží“ 

děti do různých druhů služeb, ať je o ně postaráno, a sami se odmítají do aktivit zapojit a 

participovat na nich. Bohužel jsou často nastaveny nevhodně i jednotlivé dotační projekty, 

které s rodinou jako celkem nepracují, čímž nedochází k posilování vlastních kompetencí 

rodiny.  

Důležité je s rodiči nacvičit komunikaci v rodině, tak aby obě strany, tedy jak děti, tak rodiče, 

přijaly za svou určitou normu. Tyto prvky pomoci se sice objevují u SAS pro rodiny s dětmi, 

ale klienti do nich většinou přichází řešit konkrétní problém dítěte, služba se soustředí 

na tento problém a nedovede klienta ke kořenům problémů, které mohou tkvět ve špatně 

stanovených pravidlech soužití, komunikace v rodině, nedostatku pravidel či neschopnosti 

rodičů na nich trvat.  

Na území města Ostravy se neodehrávají žádné rodinné konference, ač se je krajský úřad 

snaží podporovat. Dochází pouze k organizování případových konferencí při řešení případů 

jednotlivých dětí. Pro rodinné konference není dle slov komunikačních partnerů uzpůsobena 

kapacita pracovníků OSPOD. Pracovníci OSPOD si v této souvislosti soustavně stěžují 

na zvýšenou míry administrativy na úkor samotné práce s rodinou. Jako pozitivní se dá 

označit snaha mnoha pracovišť OSPOD být spíše manažerem řešení případů jednotlivých 

rodin a prostřednictvím nestátních neziskových organizací a multidisciplinárních týmů služby 

rodinám nabízet. Při této variantě ovšem trvá dlouhou dobu samotná komunikace s dalšími 

subjekty.  

Na pracovišti OSPOD je výhodou vyčlenění pracovníka pro komunikaci s nestátními 

neziskovými organizacemi, výše jeho pracovního úvazku pro tuto činnost ovšem není nijak 

specifikována. S NNO dochází k setkání nejméně jednou za půl roku, jedná se ovšem, o velké 

akce, kterých se účastní více organizací. Spolupráce a kontakt s NNO tak bývá spojena 

převážně s řešením jednotlivých případů. Jako podstatná byla ovšem komunikačními 

partnery označena platforma komunitního plánování, při které dochází k setkávání jednou 

za měsíc. 

Dalším problémem, se kterým se pracovníci OSPOD potýkají je, že jim často chybí metodiky 

pro určité cílové skupiny klientů, například pro drogově závislé rodiče pečující o malé děti. 

Pro práci s klienty ohroženými domácím násilím by naopak bylo vhodné metodiku 

přepracovat. Metodický orgán OSPOD, tedy MPSV, totiž často neaktualizuje tyto potřebné 
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dokumenty. Dle komunikačních partnerů jsou metodiky pro práci velmi podstatné, byť jsou si 

samozřejmě vědomi, že každý případ musí být posuzován naprosto individuálně. Byl zmíněn 

také problém s nedostatkem časového prostoru pro vzdělávání pracovníků OSPOD. 

Vzdělávání samotné sice probíhá, ale pracovníkům často není věnován dostatek času 

na vstřebání nově nabytých vědomostí. 

Komunikační partneři také přiznávali, že by v povědomí pracovníků mělo být více rodinného 

poradenství. Například mediace se sice začínají postupně ujímat, ovšem velmi pomalu. Důraz 

by měl být kladen na mezilidské vztahy tak, aby se partneři například dokázali rozejít bez 

újmy na dětech. 

Jako klíčový byl viděn především dobrý pracovní vztah sociálního pracovníka a jeho klienta. 

Pracovník by na svého klienta měl mít především dostatek času, v opačném případě na něj 

totiž podle komunikačních partnerů nemůže efektivně působit. Pracovníci OSPOD se klienty 

snaží posílat do návazných služeb, ale setkávají se s jejich nízkou ochotou a motivací 

ke změně. Klienti by si sice změnu své situace přáli, ale tak, aby ji sociální pracovníci sami 

zařídili. Klienti se zříkají vlastní zodpovědnosti, kterou posouvají na systém, pracovníky 

OSPOD a sociálních služeb. Zmiňovaná byla také poměrně nízká schopnost a ochota klientů 

učit se novým věcem, což je dalším velkým limitem efektivní pomoci klientům. Specifickou 

roli pak sehrává ve vztahu sociálních pracovníků a jejich klientů kombinace důvěry, pomoci 

a kontroly. Na těchto třech pilířích se může celý pracně a dlouhodobě budovaný vztah mezi 

klientem a pracovníkem rozvíjet, ale také hroutit. 

Problémem, se kterým se setkávají pracovníci OSPOD a NNO je tentýž, jako problém rodinné 

politiky v ČR obecně, a sice že stát ani samosprávy neumí jasně vytyčit, co je svoboda jedince 

a co už jí není. To se promítá i do práce s rodinami s dětmi. Určitá míra zásahu zvenčí je často 

více než potřebná. Je-li však rodina současně vnímána jako zcela soukromá záležitost, do níž 

by se nikdo další neměl vměšovat, lze některé zásahy těžko realizovat. Tento stav se promítá 

i do diskurzu, kdy se například hovoří o prevenci rizikových jevů, nikoliv však o povinnostech 

rodičů za správný vývoj jejich dětí a celé rodiny. Dá se říci, že státu i mnoha samosprávám 

chybí odvaha a jasná vize, jakým směrem se v této oblasti vlastně vydat. Svoboda rodičů 

musí končit tam, kde dochází k ohrožení správného vývoje dětí a tedy i budoucího stavu 

společnosti. 
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IX. PODPORA HARMONIZACE RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA 
 

Obecně lze říci, že na Ostravsku není mnoho firem, které by svým zaměstnancům nabízely 

benefity v oblasti harmonizace pracovního a rodinného života. Tyto benefity jsou nabízeny 

spíše jen pro špičkové pracovníky například bank, IT společností apod. U méně 

kvalifikovaných pozic se se zájmem zaměstnavatele o podporu harmonizace rodinného 

a pracovního života zaměstnanců téměř nesetkáme. 

STRUČNÝ NÁSTIN PROBLEMATIKY APLIKACE PRORODINNÝCH OPATŘENÍ VE FIRMÁCH 

Firem, které by byly ochotny aktivně vystupovat ve věci prorodinných opatření pro své 

zaměstnance a umožnily jim tak pracovat formou zkrácených úvazků, sdílených pracovních 

míst a nabízely jejich dětem místa ve firemních školkách atd., v současné době stále není 

mnoho, a to ani na území města Ostravy, natož pak celého regionu. 

Pro hlubší pochopení možností, které firmy v této oblasti mají, a problémů, se kterými se 

případně setkávají, jsme provedli rozhovor se zástupci personálního oddělení velké firmy, 

která působí nejen v Ostravě, ale na celém území ČR, a která se začala v posledních letech 

aktivně zajímat o možnosti nastavení prorodinných opatření vůči svým zaměstnancům. 

Společnost vycházela z toho, že zaměstnává především ženy, a to z 80 %. Její zaměstnankyně 

odchází na mateřskou a rodičovskou dovolenou mezi 18. a 40. rokem života. Kariéra většiny 

zaměstnanců firmy je proto doprovázena zakládáním rodin, v posledních letech odchází na 

rodičovskou dovolenou nezřídka také otcové. V roce 2012 se firma zapojila do evropského 

projektu „Rovné příležitosti“, jehož cílem bylo zjistit, jak si firma vede v oblasti prorodinných 

opatření, slaďování práce a rodiny a rovného přístupu, ke svým zaměstnancům. Smyslem 

projektu bylo také navržení vhodných opatření pro firmu v této oblasti. Firma nicméně 

přiznává, že její zapojení do projektu bylo podmíněno možností hrazení prvotních aktivit 

projektu dotací pokrývající 100 % nákladů. 

Na základě zpracovaného auditu firma zjistila, že:  

„Prorodinní moc nejsme. Zjistili jsme, že velká část našich zaměstnanců se po návratu z rodičovské 
dovolené nevrací, protože by u nás nebyli schopni zajistit péči o dítě. Navíc nemají k dispozici 
babičky a dědečky na hlídání a v posledních letech měly problém i se školkami. Naši zaměstnanci 
pracují na směny a skloubit to s otevírací dobou školek je obtížné. Na soukromé služby naši 
zaměstnanci nemají finance. Pro firmu je přitom finančně mnohem náročnější zapracovat člověka 
přímo z ulice, než zaměstnance, který u nás působil řadu let.“ 
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Po provedení auditu bylo formulováno 20 krátkodobých a 20 dlouhodobých doporučení, 

které se týkaly především odchodu a návratu rodiče na rodičovskou dovolenou, tak aby byl 

tento proces sjednocený pro celou firmu. Prvním počinem firmy bylo vytvoření příručky 

pro zaměstnankyně, od doby kdy se dozví, že jsou těhotné, až po dobu, kdy se navrací 

do práce. Vytvořen byl i internetový portál, na kterém jsou umístěny e-learningové kurzy 

a informace o dění ve firmě, tak aby rodič byl stále s firmou v kontaktu a dále se mohl 

rozvíjet. Firma začala také pořádat takzvané kulaté stoly a vedení se zaměstnanců ptalo, co 

by rodičům pomohlo. Inspirace byla hledána i mezi jinými firmami, dá se ovšem říci, 

že základní principy a nástroje v oblasti prorodinné politiky jsou ve firmách totožné, tedy 

webový portál pro rodiče, vzdělávání, zkrácené úvazky, firemní školky atd. 

Právě na příkladu zmiňované firmy lze ovšem vidět, jak zásadní je pro nastartování rodinné 

politiky v jakékoli organizaci podpora vedoucích pracovníků. Základní hodnoty organizace by 

totiž měly vycházet právě ze strany vedoucích pracovníků, jinak nemohou být nikdy zcela 

přijaty. Je třeba manažery naučit tomu, že flexibilní formy práce – zkrácené úvazky, sdílená 

pracovní místa atd. jsou ku prospěchu obou stran, tedy jak zaměstnavatele, tak 

zaměstnanců. Firma si u svých zaměstnankyň – matek ověřila, že jsou za 80 % času schopny 

udělat 100 % práce, matky se na rodičovské dovolené totiž naučí dalším dovednostem, jako 

například lepší organizaci času.  

Pokud jde tedy o přímou aplikaci prorodinných opatření ve firmách, ukazuje se, že mnoho 

záleží na manažerech:  

„Nám se ukázalo, že nemáme moc vychované manažery v této oblasti. Setkali jsme se i s 
manažerkami ženami, které tvrdily: Já to zvládla před 30 lety, tak to zvládnou taky. Nedošlo jim, 
jak se změnila doba.“  

Manažeři by rodiče měli udržovat kontakty s rodiči už na mateřské dovolené. Stává se však 

běžně, že když rodič odejde, firma o něm 3-6 let neví:  

„Když jsme se jich ptali, řekli nám, že čekali, až se jim ozve zaměstnavatel. A když jsme se ptali 
zaměstnavatele, řekl nám, že ctí dobu, po kterou je zaměstnanec u své rodiny. Manažerům jsme 
proto řekli, komunikujte s tím člověkem, nabídněte mu například dohodu o provedení práce.“  

Výhoda pro zaměstnavatele je, že zaměstnance přicházející z rodičovské dovolené není třeba 

zaškolovat tak, jako nově přicházející zaměstnance. Současně je však potřeba, aby bylo 
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bývalým zaměstnancům – rodičům na rodičovské dovolené – umožněno udržovat kontakt 

s firmou a děním v ní. 

Dlouhodobě se ovšem ukazuje, dle slov více komunikačních partnerů, že vedení organizací, 

které postupně přijímají prorodinná opatření, musí mít trpělivost. Nelze mít hned ze začátku 

příliš velká očekávání:  

„Chceme teď dělat ankety o dětských skupinách. Když jsme se ptali na zájem o všechny aktivity, byl 
velký, ale když na to došlo, účast nebyla valná. Museli jsme rodiče prosit, ať ty e-learningové kurzy 
udělají. Těžké pro ně bylo udělat první kurz a nakonec udělali všechny. Je to o vyspělosti 
zaměstnanců. Brali jsme to tak, že lidé nejsou zvyklí, když se pro ně něco takto dělá. Chce to čas.“ 

Pokud jde o fenomén práce z domu, tak tato forma práce není mezi komunikačními partnery 

stále příliš oblíbená, je vnímána spíše jako podvod a nemusí být nakonec proplacena. 

Pokud jde o zakládání firemních školek, dá se říci, že firmy nejen na území města Ostravy 

jsou v této oblasti poměrně zdrženlivé. Zájem ze strany soukromých subjektů je spíše 

o dětské skupiny, protože firemní školka je legislativně více ukotvená. Pro založení školky 

platí vyšší nároky na pedagogické vzdělání jejich pracovníků a firmy mají také strach 

z hygienických a stavebních nároků. Některým firmám, dle slov komunikačních partnerů, 

trvala příprava založení firemní školky 1 – 2 roky a posléze zjistily, že poptávka po nich není 

až tak velká, a že vlna zájmu o ně pominula.  

Chtěli jsme ověřit také informaci, že by se firmy vydaly cestou dotování jednotlivých oddělení 

veřejných školek pro své zaměstnance. Ta se nám ovšem nepotvrdila. Dle slov některých 

komunikačních partnerů je tento postup údajně nelegální.  

Zaměříme-li se na často zmiňované firemní školky přímo v Ostravě, zjistíme, že jsou 

provozovány spíše subjekty veřejného charakteru. Na území města jsou takovéto školky 

pouze tři: 

Mateřská škola AGEL s.r.o. zahájila svůj provoz 1. 7. 2011. Díky dotacím z EU mohla firma 

školku nejen vybudovat, ale tři roky také financovat její provoz. Své služby nabízí školka 

především zaměstnancům Vítkovické nemocnice a.s., ale také zájemcům z řad široké 

veřejnosti a jiným firmám. Kapacita školky je určena pro 24 dětí. Mezi hlavní specifika tohoto 

zařízení patří možnost přihlásit dítě do školky i během školního roku, umístění školky přímo 

v areálu nemocnice, možnost přihlášení dítěte od 2 let věku, prodloužená provozní doba 
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školky od 6 do 19 hodin, prázdninový provoz, možnost volby pobytu dítěte ve školce dle 

směn a délky úvazku rodiče a také možnost návštěvy dětí ve školce během pracovní doby.10 

Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO je zřízená Vysokou školou báňskou – Technickou 

univerzitou Ostrava jako firemní předškolní zařízení pro vzdělávání dětí zaměstnanců 

a studentů. Je zapsaná v Rejstříku škol a v Rejstříku školských právnických osob a nachází se 

v nově postavené přízemní budově se školní zahradou v centru univerzitního kampusu 

v Ostravě - Porubě. Mateřská škola poskytuje celodenní předškolní vzdělávání zpravidla 

dětem ve věku od tří do sedmi let věku, umožňuje-li to volná kapacita zařízení 

a psychosociální zralost dětí.11 

Firemní školka města Ostravy je příspěvkovou organizací, která vznikla 1. 7. 2015, avšak její 

provoz ve stávajících prostorách byl zahájen již v lednu 2014 pilotním projektem EU "Firemní 

školka statutárního města Ostravy", kdy fungovala jako neregistrovaná dětská skupina. 

Prvotní inspirací a zdrojem informací byla firemní školka Vítkovické nemocnice a.s. Firemní 

školka města Ostravy byla zřízena jako zařízení předškolního vzdělávání určené pro děti 

zaměstnanců statutárního města Ostravy (tj. Magistrát města Ostravy, úřadů městských 

obvodů a Městské policie). Dle § 34 odst. 8) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

rozhoduje o přijetí do této mateřské školy (firemní školky) ředitelka na základě kritérií 

stanovených zřizovatelem. Díky své delší provozní době usnadňuje vyzvedávání dětí rodičům 

bydlící mimo Ostravu. Provoz školky navíc není přerušen v době letních prázdnin, školka 

navíc umožňuje během letních prázdnin docházku dětem, jejichž kmenové školky jsou v době 

prázdnin uzavřeny. Kapacita školky pro děti od 3 do 5 let je 22 dětí.12 

Magistrát města dle slov komunikačních partnerů z řad aktérů RP oslovil firmy s nabídkou 

předání informací dobré praxe. Na tuto nabídku zareagovalo několik firem, nakonec se však 

většina firem domluvila na umístění dětí zaměstnanců se školkami zřizovanými jednotlivými 

městskými obvody. Firmy, které chtěly založit vlastní školky, se potýkaly s nedostatkem 

vhodných prostor. Nutno říci, že myšlenka založení firemní školky se nesetkala s úspěchem 

ani v průmyslové zóně v Mošnově. V současné době má zájem o zřízení školky krajský úřad. 

                                                             
 

10 http://materskaskola.agel.cz/index.html [cit. 6. 10. 2015] 
11 http://www.umsostrava.cz/ [cit. 5. 10. 2015] 
12 https://skolka.ostrava.cz/ [cit. 5. 10. 2015] 
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Dle slov aktérů RP je také důležitým faktorem to, aby firma měla školku ve svých prostorách 

a nabízela nadstandartní otevírací dobu, jinak nemá zařízení příliš velký smysl. Naopak 

velkým přínosem mohou být dětské koutky. Založení dětského koutku ve firmě není příliš 

komplikované, provoz koutků nad to není ani tak finančně náročný, jako provoz školky. 

ROLE MĚSTA PŘI HARMONIZACI RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA 

Většina komunikačních partnerů neshledávala jakýkoli potenciál města v oblasti 

harmonizace rodinného a profesního života. Přesto se objevilo několik zajímavých podnětů, 

které možné aktivity města v této oblasti nastínily. Například zástupci firem, kteří zvažují 

otevření firemní školky nebo dětské skupiny přiznali, že pokud by u nich nebyla kapacita 

takovéhoto zařízení naplněna, vydali by se pravděpodobně cestou komunikace s městem, jak 

tuto kapacitu využít. Důležitým argumentem pro firmy, které by chtěly otevřít dětskou 

skupinu, jsou finance. Pro provoz dětských skupin je vyhrazena dotace, která pokrývá 70 až 

80 % nákladů na provoz takovýchto zařízení. Zástupci některých firem by proto ocenili 

finanční spoluúčast města a kraje na provoz těchto zařízení. 

Poměrně problematická situace je v Ostravě mezi rodiči, kteří jsou nuceni pracovat 

ve vícesměnném provozu, protože otevírací doba mateřských škol jim často nevyhovuje. 

Některé městské obvody se snaží těmto rodičům vyjít vstříc a o otevírací době mateřských 

škol jsou ochotny s rodiči diskutovat, ve většině případů je ovšem k jejich názoru pouze 

přihlédnuto. Objevil se proto podnět, zda by magistrát mohl podpořit ve vybraných 

mateřských školách dvousměnný provoz. 

Oslovení aktéři RP viděli potenciál i v propojenosti mateřských škol a dětských skupin, neboť 

výhodou dětských skupin je, že přestože by bylo míst v mateřských školách dostatek, 

v dětské skupině se dá otevírací doba více upravit podle potřeb zaměstnanců. Například pro 

zaměstnance odpolední směny atd. Dětské skupiny, by tak mohly sloužit jako odpolední 

doplněk mateřských škol. Komunikační partneři se v této oblasti ovšem nejčastěji přikláněli 

k otevřenější komunikaci města v oblasti otevírací doby mateřských škol. V současné době 

neexistuje v rámci města Ostravy dle slov komunikačních partnerů žádná platforma 

pro výměnu informací a zkušeností v rámci aplikace prorodinných opatření ve firmách. 

Otázkou je také zvážení potenciální spolupráce města s místním úřadem práce ve věci 

poskytování informací jak firmám, tak rodičům na rodičovské dovolené.  
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Jedním z možných nástrojů, jak může město motivovat soukromé firmy k větší aktivitě při 

aplikaci prorodinných opatření, je například podpora různých projektů, auditů či 

labellingových soutěží, při kterých vyvstává potřeba vzájemné spolupráce různých aktérů. Při 

těchto aktivitách dochází jak k výměně informací a setkávání, tak k prohlubování společenské 

odpovědnosti firem vůči regionu, v němž působí. Velkou roli pak sehrává medializace 

příkladů dobré praxe. Například audit Podnik přátelský rodině měří „prorodinnost“ 

jednotlivých podniků (analýzou prorodinného chování zaměstnavatelů, monitorováním 

situace na pracovištích atd.), jeho výsledkem jsou podněty k zavedení dalších prorodinných 

opatření. Labellingové soutěže jsou pro zúčastněné firmy významným motivačním faktorem. 

Podniky jsou hodnoceny na základě kritérií posuzujících prostředí příznivé rodině a realizaci 

včetně úspěšnosti prorodinných opatření. Odměnou je udělení certifikátu, který zvyšuje 

jejich prestiž a zlepšuje jejich image.13  

Dobrým příkladem může být v této oblasti Kraj Vysočina, který chce udělováním ceny Podnik 

přátelský rodině zviditelnit a ocenit ty podniky, které pomáhají svým zaměstnancům 

nacházet rovnováhu mezi jejich pracovními a osobními životy a zapracovávají proto nové 

přístupy do strategií firemní kultury svých podniků. Podobné soutěže u nás i v zahraničí 

potvrzují, že tam, kde se daří zavádět takové strategie, jsou zaměstnanci spokojenější, 

snižuje se jejich stresová zátěž a jsou výkonnější. Soutěž je otevřena podnikatelským 

subjektům, nestátním neziskovým organizacím, úřadům, příspěvkovým organizacím obcí 

a krajů. Soutěž je vyhlašována ve třech kategoriích: firma do 25 zaměstnanců, firma 

s 26 až 250 zaměstnanci a firma s vyšším počtem než 250 zaměstnanců.  

Nejen, že takový podnik je pro okolí atraktivním zaměstnavatelem, ale znamená to pro něj 

i zřejmé ekonomické přínosy: 

 snížení absence pracovníků z důvodu nemoci, 

 snížení fluktuace (nižší hrozba odlivu know-how odchodem pracovníků 

ke konkurenci), 

 snížení finančních nákladů na opětovný nábor personálu, 

 snížení nákladů na zaškolení a kvalifikaci nových pracovních sil, 

 vytváření tzv. „social label“, tzn. značky, které lze využít při prezentaci firmy, 

                                                             
 

13 Rodinná politika na úrovni krajů a obcí, Metodické „doporučení ”Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – 

2008 [cit. 1. 10. 2015] 
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 zvýšení výkonnosti pracovníků (vyšší motivovanost k práci, loajalita k firmě)  

 přínos v konkurenčním boji o kvalifikovaný odborný personál.14  

Dle slov komunikačních partnerů z řad aktérů RP by ovšem Magistrát města Ostravy měl 

nejprve sám projít auditem, nakolik se chová vstřícně ke svým zaměstnancům s malými 

dětmi, a až poté může soukromým firmám dávat rady v této oblasti. Zaměstnanci úřadu nám 

sdělili, že není možné získat žádné zkrácené pracovní úvazky a podobné benefity. 

SPOKOJENOST SE VSTŘÍCNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO 

ŽIVOTA 

Slaďování pracovního a rodinného života je prakticky dle všech komunikačních partnerů, a to 

zejména zástupců jednotlivých typů rodin, v dnešní době velmi obtížné. V práci se po 

zaměstnancích vyžadují zvýšené výkony a přesčasy. Rodiny, a to i ty dobře finančně zajištěné, 

proklamují svou špatnou finanční situaci a nutnost vyšších výdělků v zaměstnání. Rodiny se 

však setkávají s nedostatkem služeb na hlídání a velmi omezenou otevírací dobou školek. 

Pokud rodiče pracují ve vícesměnném provozu, je pro ně nedostatečná otevírací doba školek 

a školních družin skutečně zásadním problémem. Zástupci rodin navíc dodávali, že možnosti 

hlídání ze strany prarodičů jsou velmi omezené, ti často v důsledku pozdějšího odchodu do 

starobního důchodu sami ještě pracují. Ochota ze strany zaměstnavatelů při slaďování 

pracovního a rodinného života přitom bývá spíše výjimečnou. Částečné úvazky, firemní 

školky, dětské koutky, sdílená pracovní místa a podobné benefity nejsou stále ani zdaleka tak 

běžné, jak by mohly být. Čeští zaměstnavatelé (manažeři) se pravděpodobně zavedení těchto 

změn obávají, považují je za nedůležité či jim nedůvěřují.   

Rodiny, kterých jsme se ptali na problémy, s nimiž se setkávají ve snaze o sladění pracovního 

a rodinného života, si často stěžovaly na finanční situaci, jež je tlačí k vyšším pracovním 

výkonům, a tedy nutnosti být déle v práci.  

„Aby si rodiče vydělali peníze, tak musí být v práci a nemají čas na své děti. Když nebudou v práci, 
tak nebudou mít finance na aktivity s rodinou. Je to začarovaný kolotoč.“ 

Rodiče se také často snaží podávat v práci zvýšené pracovní výkony proto, že mají strach 

ze ztráty zaměstnání. Ztráta zaměstnání byť jen jednoho z rodičů může být pro rodinu 

                                                             
 

14 https://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4060899 

[cit. 1. 10. 2015] 
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velkým problémem, uvážíme-li dnešní výše mezd či skutečnost, že množství rodin si nemůže 

opatřit bydlení jinak, než zadlužením se (hypotéky). Finanční situace většinou vyžaduje, aby 

byli zaměstnaní oba rodiče. Pokud ovšem oba rodiče pracují na vícesměnný provoz, stává se 

situace opět velmi problematickou. Rodiče se totiž v takových případech mohou míjet i celý 

týden. Nedostatek kontaktu mezi rodiči může mít negativní dopad na jejich vztah a potažmo 

i celou rodinu. Stejně tak může mít ale na rodinu špatný vliv nedostatek financí v rodině či 

její zadluženost.  

Dle komunikačních partnerů z řad rodičů by rodinám velmi pomohlo, kdyby se podařilo 

zaměstnavatele přimět, aby zapojili do pracovního procesu více zaměstnankyň – matek. 

Firmy se však nechtějí rodinám v této věci příliš přizpůsobovat.  

„Katastrofální je potom, dle mého názoru, přístup k mladým ženám, které teprve plánují založit 
rodinu nebo naopak k matkám s malými dětmi. Protože v očích zaměstnavatelů mají tyto ženy 
nálepku jako nežádoucí. To je nehoráznost. Žena obětuje sebe pro to mít děti a dobrou polovinu 
života na to doplácí.“ 

Často zmiňovaným problémem bylo také každodenní dojíždění za vzdálenější prací, 

které rodině ubírá volný čas. 

„Mám časově náročnou práci mimo Ostravu. Každý den musím dojíždět několik desítek kilometrů. 
Jako dělníkovi, mi nestačí pracovat jen 8 hodin denně.  V tuto chvíli nedokážu říci, co by mi pomohlo 
v této oblasti. Je těžké si zorganizovat čas, aby byl na práci i na rodinu, aby opravdu ta rodina 
nestrádala, aby člověk dokázal žít vlastní osobní život. Myslím, že tohle je velký problém, globálně. 
Spousta lidí je nucena upřednostňovat práci před rodinou a nemá čas na nic.“ 

X. SPOKOJENOST VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL A JEJICH OČEKÁVÁNÍ OD 

VYBRANÝCH AKTÉRŮ RODINNÉ POLITIKY 
 

SPOKOJENOST S DOSTUPNOSTÍ SLUŽEB, SPECIFICKÁ OČEKÁVÁNÍ A POPTÁVKA 

V této kapitole se věnujeme potřebám jednotlivých rodin, které měly možnost vyjádřit se k 

problémům, které je v Ostravě trápí a také k tomu, jaké druhy služeb jim chybí, s kterými 

druhy služeb jsou nespokojeny a co by se podle nich mělo v Ostravě zlepšit. Lidé 

se samozřejmě vyjadřovali i k problémům, které se primárně netýkaly našeho zadání, tak jak 

bylo původně vymezeno. Pokud se však jimi zmíněné podněty často opakovaly, dostaly zde 

také prostor. 

Samotná analýza provedených rozhovorů sice byla provedena s ohledem na rozdělení rodin 

dle jednotlivých typů a jejich postavení, ukázalo se však, že různé typy rodin v Ostravě 
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vnímají celou řadu problémů velmi podobně a pokud se některý problém týká jen určitého 

typu rodin, uvádíme to. 

Například rodiny se zaopatřenými dětmi řeší odlišné problémy než rodiny v ostatních 

kategoriích. Jak se v čase proměnila jejich rodina, změnilo se i spektrum problémů, které 

rodiny v této kategorii řeší. Jejich problémy jsou spojeny se vzděláváním dětí, jejich 

podporou při osamostatňování se, či s pomocí při hledání práce.  

Rodiče v této kategorii vnímají problémy z několika pohledů. Vnímají jak problémy „své“ 

rodiny, tak i problémy rodin mladých, které již čerstvě zakládají jejich děti, nebo je to v blízké 

době čeká.  

Pokud jde o rodiny seniorské, ty vidí jako největší překážku mezigenerační propast. Rodina 

už dávno nefunguje tak jak by měla, neboť rodiče se ve vyšším věku stávají přítěží pro své 

potomky. Prarodiče často dobrovolně odcházejí do seniorských ústavů, aby nebyli přítěží. 

Dodávají ale, že takto nelze naplňovat výpomocnou funkci v rodině, například pomoc při 

hlídání. Ovšem i seniorské rodiny mluvily nejčastěji o problémech, které trápí spíše rodiny 

s nezaopatřenými dětmi. 

Rodiny se specifickými potřebami jsou vystaveny mnohočetným znevýhodněním. Často bydlí 

v nevyhovujících podmínkách, jsou málo odolné vůči zásahům a vlivům zvenčí a jejich rodinní 

členové mají sklony k různým formám patologie. Časté je zadlužení rodin, současně o něm 

respondenti nechtějí příliš mluvit. Evidentním problémem je chudoba a vyloučení z běžných 

aktivit, které jsou placené.   

Obecně je pak podle komunikačních partnerů v Ostravě problém s bezpečím. Rodiny mají 

strach z různých lokalit, kde se necítí bezpečně. Rodiče přitom mají obavy nejen o sebe, 

ale především o své děti. Dle občanů byly kdysi parky a v nich mnoho laviček k odpočinku, 

dnes je toto spíše vzácností, neboť je vše zničené a málokde by si někdo dnes poseděl 

v bezpečí. Schází i dostatek místa na hry dětí, tedy hřiště. Na druhé straně se ovšem objevila 

skupina obyvatel, která zmiňovala proměnu Ostravy k lepšímu a snahu města opravovat 

veřejná prostranství. 

Pokud jde o služby ve zdravotnictví, bylo několikrát zmíněno, že problémem je sehnat zubní 

lékaře, a to především takové, kteří by přijímali mezi své pacienty i děti. Počet zubních lékařů 

by se měl zvýšit nebo by mělo město, pojišťovny apod. lékaře nějak motivovat, aby děti 

přijímali. Dle zkušeností rodičů totiž zubní lékaři děti přijímat nechtějí. Dalším problémem 
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týkajícím se dostupnosti zdravotní péče je nevyhovující otevírací doba některých lékařů z řad 

specialistů. 

Často zmiňovaným problémem byla bezbariérovost města. Tento problém zmiňovali rodiče 

s malými dětmi, kteří pro jejich přepravu využívají kočárky, a zdravotně postižení lidé 

pohybující se na vozíku. Bariérami jsou schody v úředních budovách, přechody pro chodce 

a prostředky veřejné dopravy. 

Dalším problémem, který byl často zmiňován mladými rodinami, byl nedostatek 

přebalovacích pultů a kojících koutků.  

„Absolutně mi chybí přebalovací kouty, nechci chodit do Mc Donalds, abych přebalila dítě. Proto 
bych uvítala změnu a rozšíření této služby.“ 

Pokud jde o přístupnost úřadů, byl zmiňován prakticky jen problém s jejich krátkými 

úředními hodinami, ale na druhou stranu šlo o velmi častou kritiku. Úřední hodiny 

nerespektují pracovní dobu zaměstnaných rodičů, kterým se nedaří dostavit se na úřad 

v době, kdy je otevřen. 

„Služby bych určitě posílil a to formou delších úředních hodin, pracující rodiče mají problém 
stihnout vše vyřizování. Uvítal bych na úřadech delší úřední hodiny anebo alespoň jednou měsíčně 
v pátek, kdyby bylo otevřeno déle.“ 

Rodiče dětí se téměř nevyjadřovali k dostupnosti škol a jejich kvalitě, což je dle našeho 

názoru způsobeno dostatečnou nabídkou, objevily se však i výjimky. 

„Bydlíme v Proskovicíh a je velice velký problém se dostat ráno do školy s dětmi. Děti jsem do školy 
zapsala až do centra Ostravy, nebylo nikde místo.“ 

Mladé rodiny mají také problém najít vhodné a dostupné hlídací služby pro své děti. Tyto 

služby jsou pro mnoho rodin finančně prakticky nedostupné. Některé rodiny se také obtížně 

orientují v jejich nabídce.  

Rodiče by také uvítali, kdyby vzniklo více míst v komunitních, rodinných a mateřských 

centrech, kde by mohli docházet i za účelem přednášky, zdokonalovat se v jazycích apod., 

zatímco by děti trávily čas v dětském koutku. V centrech by byla vítána také pravidelná 

přítomnost dětského psychologa a lékaře.  

„Bylo by fajn, kdyby každá část Ostravy měla své rodinné centrum. Dětské koutky by neměly být 
placeny tak moc, a pokud ano, tak rodiče s více dětmi by měli mít v koutku slevu.“ 
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Bylo nám také sděleno, že chybí poradenská činnost v oblasti finanční. Mnoho mladých 

rodin, a to nejen rodin se specifickými potřebami, například neví, jak postupovat při podání 

žádosti o hypotéku či půjčku. Komunikační partneři nám také sdělili, že jim chybí poradenské 

služby, které by jim pomohly zvládat lépe role, jež se od nich očekávají. V dnešní velmi 

dynamické a uspěchané době se totiž cítí často velmi nejistě a uvítali by nabídku služeb 

poradenství a psychologické podpory. Komunikační partneři nám často sdělovali, že jim chybí 

služby na podporu kompetencí a posílení vazeb v rodině. 

„Dodnes jsem se nenaučila, jak se to vše zvládá. Možná by mě to mohla nějaká služba naučit formou 
poradenství. Bylo dobré podporovat čas celé rodiny, dnes už netráví rodiny společně čas, neumím 
přijít s nějakým řešením.“  

„Uvítala bych poradenská centra, pokud jsou, tak o nich nevím a nikdo nebyl schopný mě na ně 
nasměrovat. Větší osvěta v oblasti poradenských služeb, někdo kvalifikovaný, když se rodina ocitne 
v krizové a urgentní situaci, kdo je schopný rodinu navést, jak má postupovat.“ 

Služby takovéhoto charakteru ovšem v současné době v Ostravě existují, jak uvádíme v části 

„Poskytovatelé sociálních služeb a aktivit pro rodiny s dětmi“. Problémem tak může být spíš 

malá propagace nabídky těchto služeb mezi rodinami. 

Komunikační partneři zpravidla dovedli uvádět příklady organizací, jejichž činnost 

se soustřeďuje na pomoc rodinám a dětem. Většinou šlo o sociální služby. Dotazované 

rodiny ovšem zpravidla jejich pomoci nikdy nevyužili. Pomoc sociálních služeb využily jen 

některé rodiny se specifickými potřebami. 

Pokud jde o schopnost rodin postarat se o své příbuzné v seniorském věku, bylo nám 

sděleno, že je pravděpodobně obtížné získat místo v domově pro seniory, ale i v jiných 

typech zařízení. Vhodné by dle komunikačních partnerů bylo otevřít více denních stacionářů, 

tak, aby byla zachována role rodiny při péči o své příbuzné. Město by mohlo pomoci rodinám 

v takovéto situaci alespoň tím, že jim nebude ztěžovat péči o seniory. Zmíněny totiž byly i 

problémy, se kterými se rodiny mohou potýkat na stavebním odboru, pokud se snaží 

uzpůsobit bezbariérově své byty. 

„Měla jsem zkušenost se sousedem, který přestavoval byt na bezbariérový, výtah byl schválen 
městem, ale s přeměnou koupelny už byl problém u komise, musela nám pomoci starostka.“ 

Pro rodiny, které se snaží postarat o své nemohoucí příbuzné, je problémem také nízká 

informovanost o možnostech, které mají. Rodiny často neví, na koho se v těchto případech 
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konkrétně obrátit, netuší, kdo jim může poskytnout kompetentní radu. Pokud se rodina 

obrátí na úředníky, setká se často s nepochopením, nejde-li o formalizovaný úkon.  

 „Když jsme se starali o imobilní babičku s demencí, potřebovali jsme nějakou pečovatelskou službu, 
či jakoukoliv pomoc ze strany města, pečovatelku, pomoc s hledáním denního stacionáře apod. 
Na radnici nám nebyli schopni vůbec žádným způsobem pomoci nebo poradit, rovněž ani obvodní 
lékařka. Na tuto situaci jsme byli naprosto sami. Jelikož nikdo není schopen vám poradit co a jak, 
tak si vás posílají sem a tam. Bylo by dobré, kdyby byl jeden člověk, který by se zabýval touto 
problematikou a měl daného seniora na starost a mohl tak rodinným příslušníkům říci 
srozumitelně a jasně, jak postupovat, co udělat krok po kroku.“  

Více informací o dostupnosti služeb pro seniory uvádíme v části „Poskytovatelé sociálních 

služeb a aktivit pro rodiny s dětmi“. 

Nedobrým zjištěním na adresu města je také výtka dotazovaných rodin týkající se určitého 

„upřednostňování“ sociálně slabých rodin před „běžnými“ rodinami. Sociálně slabým 

rodinám je věnována velká pozornost, existuje celá řada služeb, dávek, příspěvků a jiných 

možností pomoci těmto rodinám. Ostatní rodiny si musí poradit samy.  

XI. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že celá analýza je svým rozsahem a zaměřením velmi široce pojata, 

snažili jsme se o zpřehlednění všech důležitých informací, které jsme získali. Rozhodli jsme 

se proto na závěr vypracovat takzvanou SWOT analýzu. SWOT analýza je univerzální 

analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících 

úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru. Nejběžněji je SWOT analýza 

používána jako situační analýza při strategickém řízení. Podstatou SWOT analýzy je 

identifikace klíčových silných a slabých stránek organizace a klíčové příležitosti a hrozby 

vnějšího prostředí. Následně by měly být hledány cesty, jak je možné využít identifikované 

silné stránky a příležitosti a jak eliminovat zjištěné slabiny a hrozby.  

V rámci provedené SWOT analýzy lze samozřejmě vyvodit celou řadu doporučení, jejichž 

aplikace je závislá na možnostech zadavatele, uvedli jsme však pro ilustraci alespoň několik 

příkladů hlavních doporučení, které by dle našeho mínění napomohli zlepšení situace rodin 

ve městě Ostrava. 
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ZÁVĚR 

Mezi silné stránky podpory rodin v Ostravě lze bezesporu zařadit dostatečnou síť 

mateřských, základních a středních škol, které svým žákům nabízí celou řadu nejrůznějších 

kroužků. Rodiny mají také rozsáhlé možnosti v oblasti trávení volného času. Na území města 

totiž působí celá řada sportovních klubů a kulturních zařízení. Ve městě se také odehrává 

mnoho akcí, které mohou rodiny s dětmi využít. Velmi široká je i síť zdravotnických zařízení a 

sociálních služeb, které na území města působí. 

 

 

S.1   Rodiny z Ostravy mohou využít celkem 8 provozoven jeslí od 0 – 4 let. 

S.2 Síť mateřských škol je tvořena 89 zařízeními působícími na 124 pracovištích. 

S.3 Mateřské školy nabízejí velké množství zájmových aktivit. 

S.4 Dostatečná síť základních škol s programovou nabídkou.  

S.5   Základní školy jsou vybaveny družinami.  

S.6 Obsazenost mateřských škol zřizované městskými obvody činí 93 %.  

S.7 Síť základních škol je tvořena 77 školami na 88 pracovištích.  

S.8 Síť středních škol je tvořena 43 školami.  

S.9 Obsazenost středních škol s pestrou nabídkou činí 67 %. 

S.10 Na území města jsme identifikovali 228 sportovních klubů.  

S.11 Existence 5 domů dětí a mládeže působících na 11 pracovištích. 

S.12 Existence 16 otevřených klubů.  

S.13 Působí zde 77 praktických lékařů pro děti a dorost, 6 ambulancí dětské a 
dorostové psychiatrie a 3 dětská hospitalizační zařízení.  

S.14 Nalezli jsme 83 sportovišť, která slouží k aktivnímu využití volného času. 

S.15 Otevření a zpřístupnění hřišť při některých mateřských a základních školách 
veřejnosti. 

S.16 Síť sociálních služeb se jeví jako rozvinutá.  

S.17 Široká nabídka volnočasových aktivit pro rodiny.  

S.18 Město nabízí poměrně širokou škálu kulturního a volnočasového vyžití.  

 

K slabým stránkám podpory rodin ve městě jsme zařadili cenovou náročnost hlídacích služeb 

pro děti a to zejména dětí v předškolním věku. Mateřské školy v periferních obvodech jsou 

z velké části plně obsazeny. Řada rodičů označila jako nedostatečnou otevírací dobu 

mateřských škol a školních družin, mnoho školních družin je navíc plně obsazeno. Ve městě 

nejsou žádné dětské skupiny a firemní mateřské školy jsou pouze tři. Nedostatečná je síť 

a přehlednost mateřských a rodinných center a také domů dětí a mládeže. V zařízeních 

S – Silné stránky 
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města není zaveden systém zvýhodnění rodin s dětmi. Přestože město disponuje řadou 

sportovišť, jejich nabídka není příliš přehledná a pro rodiny často cenově nedostupná.  

Pro občany Ostravy v současné době také není k dispozici webový portál, který by se věnoval 

kvalitě života ve městě, případně rodinné politice. Mezi zástupci vedení města a i rodin 

samotných je také rozšířeno jen velmi malé povědomí o tom, co to rodinná politika 

ve skutečnosti je a co může nabízet. Firmy ve městě nejsou příliš vstřícné v oblasti 

harmonizace rodinného a profesního života, což může být způsobeno i jejich nízkou 

informovaností o tématu. Rodiny ve městě také identifikovaly celou řadu bariér, které je 

limitují v pohybu po městě a využívání služeb institucí.  

 

 

 

W.1 Jesle pro děti od 0 – 4 let jsou soukromé a proto cenově náročné. 

W.2 Síť mateřských škol je zejména v periferních obvodech téměř či úplně obsazena. 

W.3 Otevírací doby mateřských škol jsou z hlediska rodin nahlíženy jako nedostatečné, 
zejména pro rodiče pracující ve vícesměnných provozech. 

W.4 Z hlediska rodin je v některých případech problematická otevírací doba družin.  

W.5 Některé družiny vykazují úplnou obsazenost.  

W.6 Ve městě není registrována žádná dětská skupina.  

W.7  Obtížné vyhledávání rodinných a mateřských center na internetu. 

W.8 Rodinná a mateřská centra působí jen v 6 obvodech (informace z webu).  

W.9 Domy dětí a mládeže působí pouze v 5 obvodech města. 

W.10 Malá provozní doba některých otevřených klubů. 

W.11 Otevřené kluby působí jen v 6 obvodech. 

W.12 Nedostatek stomatologů, dětský stomatolog není.  

W.13 Prostorově nevyvážené poskytování služeb praktických lékařů pro děti a dorost 
(zejména periferní obvody, některé obdoby bez služeb). 

W.14 Neexistence systému zvýhodnění rodin s dětmi v zařízeních města. 

W.15 Nalezená sportoviště nabízí v závislosti na druhu sportu ceníky, řada sportů je pro 
běžnou rodinu cenově nedostupná. 

W.16 Neexistence přehledu sportovišť na webových stránkách města a obvodů. 

W.17 Jediné dětské hřiště určené pro handicapované děti.  

W.18 Finanční náročnost pobytu rodin v soukromých hernách. 

W.19 Pokrytí sociálními službami se jeví jako nerovnoměrné, klesá s periferností 
obvodů.  

W.20 Webový portál MMO nevěnuje příliš prostoru informacím ke kvalitě života občanů 
a rodinné politice. 

W.21 Nízká participace občanů na tvorbě rodinné politiky.  

W.22 Nízké povědomí o tom, co je rodinná politika.  

W.23 Rozdílná či slabá očekávání od rodinné politiky, absence vize.  

W – Slabé stránky 
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W.24 Nízká harmonizace pracovního a rodinného života ve firmách.  

W.25 Malý počet firemních školek a dětských skupin.  

W.26 Rodinami zmiňované bariéry v prostoru města (úřady, komunikace, MHD).  

W.27 Chybějící přebalovací pulty a kojící koutky.  

W.28 Rodinami vnímaný handicap v oblasti vlastní finanční gramotnosti.  

W.29 Nízká mezigenerační solidarita.  

 

Mezi příležitosti, které město může v oblasti rodinné politiky využít, jsme zařadili možnosti 

větší flexibility a transformace zařízení pro děti v předškolním a školním věku. Nabízí se také 

větší míra návaznosti a propojení služeb pro děti. Velkým motivačním faktorem pro firmy 

může být v oblasti slaďování profesního a rodinného života existence legislativy i dotací 

pro dětské skupiny a audity prorodinných opatření. Firmy by také patrně zaujala soutěž 

Podnik přátelský rodině. Přínosem v oblasti aplikace prorodinných opatření může být také 

vyšší míra zapojení zkušeností, které pracovníci OSPOD a různých typů služeb získali při 

procesu transformace NRP. Více by měly být také podpořeny služby, které napomáhají 

zvyšovat rodinnou soudržnost a které v současné době nelze zařadit mezi služby sociální. 

Důležité je však především nastolit diskusi se samotnými rodinami o těchto problémech a 

snažit se rodiny aktivizovat. 

 

 

 

O.1 Při slaďování rodinného a profesního života je nezbytné podporovat zařízení 
pro děti v předškolním věku s flexibilním provozem. 

O.2 Předškolní a školní zařízení mohou být využita a transformována na zařízení 
komunitního typu podporujícího rodinný život v daných lokalitách. 

O.3 Propojit více služby pro děti předškolního a školního věku s dalšími formami péče 
o děti (např. hlídání, dětské skupiny, doprovody).  

O.4 Existence legislativy i dotací pro dětské skupiny a audity prorodinných opatření. 

O.5 Informovat veřejnost o aktuálních volných kapacitách zařízení pro děti.  

O.6 Legislativní změna upravující povinnost jednoleté předškolní přípravy.  

O.7 Velké očekávání rodin od rodinných a mateřských center.  

O.8 Nabyté zkušenosti z oblasti náhradní rodinné péče (OSPOD, služby). 

O.9 Možnost rozvíjet spolupráci středních škol s vysokými školami.  

O.10 Probíhající transformační procesy pobytových zařízení pro ohrožené děti.  

O.11 Do tvorby a přípravy plánů rozvoje města začlenit prvky rodinné politiky.  

O.12 Zavedení jednotného zvýhodnění pro rodiny s dětmi v zařízeních města.  

O.13 Zavedení Rodinných pasů v Moravskoslezském kraji.  

O.14 Zavedení zvýhodnění veřejných služeb pro rodiny s dětmi (MHD, svoz 

O – Příležitosti 
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komunálního odpadu aj.) 

O.15   Otevření dalších hřišť při mateřských a základních školách veřejnosti.  

O.16 Napříč městem existuje množství odpočinkových ploch (parky, sady, lesy), nabízí 
se možnosti jejich dalšího rozvoje (naučné stezky, aktivní zákoutí).  

O.17 Zřízení dotačního titulu, který by měl za cíl přímou podporu prorodinných aktivit 
např. rodinných a mateřských center a dalších služeb, které nejsou registrovány 
jako služby sociální. 

O.18 Vytvoření komplexní databáze služeb pro rodinu s dětmi. 

O.19 Vznik portálu zaměřeného na témata rodinné politiky.  

O.20 Sjednocení orgánů působících v oblasti rodinné politiky do jedné skupiny.  

O.21 Přizvání občanů / rodin k diskusi.  

O.22 Zpracování strategického plánu k rodinné politice.  

O.23 Existence zásad rodinné politiky na státní úrovni.  

O.24 Podporovat ty aktivity, které posilují rodinnou soudržnost.  

O.25 Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí a rolí.  

O.26 Zasíťování a sociálních a ostatních služeb s ohledem na prorodinnou politiku. 

O.27 Aktivizace rodiny jako celku.  

O.28 Provedení auditu prostorového a obsahového rozložení sociálních služeb 
ve městě.  

O.29 Rozvoj služeb, které připravují rodiče na jejich role, pomáhají jim je zvládat 
a naplňovat, případně řešit krize.   

O.30 Podpora harmonizace pracovního a rodinného života ve firmách.  

O.31 Podpora projektů auditů či  labellingových soutěží, ocenění podnik přátelský 
rodině.  

O.32 MMO a další organizace města by mohly projít auditem, nakolik se chovají 
vstřícně ke svým zaměstnancům s malými dětmi. 

O.33 Zvýšení subjektivního pocitu bezpečí.  

O.34 Rozvoj a přehlednost cenově dostupných služeb hlídání dětí.  

O.35 Nabídka poradenství v oblasti péče o seniory, podpora domácí péče.  

O.36 Možnosti čerpání zkušeností a inspirace v jiných městech, které se rodinné politice 
věnují dlouhodobě. 

 

Mezi ohrožující faktory rodinné politiky ve městě patří především prohloubení krize, kterou 

institut rodiny prochází.  Problémem by také byla zvýšená emigrace mladých obyvatel 

z města v důsledku nedostatečného počtu pracovních míst a zhoršené kvality životního 

prostředí. Pro rodinnou politiku může být také ohrožením malý zájem o témata, 

která nastoluje a také malý zájem ze strany vedení města o její prosazování.   
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T.1 Programová nabídka mateřských škol se nebude rozvíjet, nebude atraktivní. 

T.2 Obsazenost základních škol činí 66 %, může ústit v transformační plány a 
zmenšení sítě škol. 

T.3 Dopady na kapacity školek v důsledku zavedení povinné předškolní přípravy. 

T.4 Nesystematické financování rodinných, komunitních a mateřských center. 

T.5 Nízký zájem veřejnosti o téma.  

T.6 Nízké povědomí o smyslu a možnostech rodinné politiky ve městě.  

T.7 Různorodost zájmů napříč obvody města.  

T.8 Krize (rozpad) rodiny.  

T.9 Mezi politiky nedojde k nastolení tématu (agenda settings). 

T.10 Zúžení tématu na podporu sociálně slabých rodin.  

T.11 Zúžení tématu na dílčí témata a jen na děti, ne rodiny jako celku, její soudržnosti.  

T.12 Nízká informovanost obyvatel o rodinné politice.  

T.13 Emigrace obyvatel z města, zejména mladých.  

T.14 Stárnutí populace.  

T.15   Nedobrá kvalita životního prostředí.  

T.16 Výkyvy na trhu práce.  

T.17 Zhoršená dostupnost bydlení pro rodiny.  

T.18 Prostorová koncentrace sociálně slabých obyvatel.  

T.19 Nekontinuální politika města.  

 

DOPORUČENÍ 

 Zřízení webové stránky obsahující základní informace o rodinné politice města 

Ostrava s přehlednými rubrikami, odkazy na jednotlivé služby a s přehledy 

plánovaných akcí a dalšími důležitými informacemi pro rodiny.   

 Informování veřejnosti o záměru přijetí rodinné politiky prostřednictvím lokálních 

médií.   

 Zřízení informačního centra pro rodinu. 

 Vytvoření prostoru pro diskusní příspěvky a poskytování zpětné vazby rodinami 

na jednotlivé pro-rodinné opatření a akce v rámci zřízené webové stránky. 

 Podpora setkávání neformálních skupin.  

 Organizování tzv. kulatých stolů a workshopů. 

 Mapování, analýza a vyhodnocování situace v oblasti dostupnosti zařízení pro děti 

v předškolním věku s ohledem na zájem rodičů o jednotlivé typy zařízení 

a otevírací dobu v nich. 

T – Ohrožení 
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 Navrhování a realizace inovativních řešení aktuální situace jako např. umožnění 

návštěvy mateřské školy v odpoledních hodinách, vytváření speciálních oddělení 

v mateřských školách.   

 Zmapování možností péče o děti školního věku v době mimo vyučování (možnosti 

využití školních hřišť a tělocvičen – hlídání dětí v těchto prostorách, doprovod 

z družiny do kroužků). 

 Vypracovat dokument, který bude přehledně a srozumitelně popisovat právní 

a zaměstnaneckou problematiku práce na snížený pracovní úvazek.  

 Iniciace setkávání a diskusních fór nad problémem podpory zřizování míst 

na částečný úvazek, kde bude věnována pozornost nejen vlastní nabídce nových 

příležitostí k práci na kratší úvazek, ale i otázkám souvisejícím, jako je možnost 

návratu do plné zaměstnanosti a její smluvní zajištění, problematika omezeného 

přístupu k zaměstnaneckým výhodám těchto pracovníků a podobným 

problémům. 

 Zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech práce na částečné úvazky 

ve všech právních souvislostech prostřednictvím zřízené webové stránky. 

 Zvýšení informovanosti v podnicích (zaměstnavatelů i zaměstnanců) 

o možnostech a výhodnosti pro-rodinných opatření pro vlastní prosperitu firmy.  

 Magistrát města Ostrava absolvuje audit „Podnik přátelský rodině“, na základě 

kterého bude moci měřit svůj existující stav příznivosti pro děti a rodinu.  

 Monitoring pro-rodinných opatření v podnicích a organizacích v městě Ostrava 

a zveřejňování příkladů dobré praxe.  

 Iniciace diskuse kompetentních osob o možnostech podpory ze strany města 

pro podniky a organizace, které zřizují dětská zařízení pro děti zaměstnanců. 

 Podpora auditů „Rodina & Zaměstnání“ a  labellingových  soutěží „Podnik příznivý 

rodině“ prostřednictvím projevení zájmu o tyto aktivity a informováním veřejnosti 

o významu těchto akcí.   

 Zajištění místností v budovách Magistrátu města Ostrava a úřadů městských částí, 

kde bude možno nakojit a přebalit dítě.   

 Aktivní vyhledávání příkladů dobré praxe doma i v zahraničí a vytváření 

příležitosti k výměně zkušeností.  
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 Uspořádání konference o problematice rodinné politiky na úrovni města, 

na kterou budou pozváni zástupci vybraných měst a odborná veřejnost.   

 Monitoring nabízených slev pro rodiny v městských kulturních a sportovních 

zařízeních a v městské dopravě.  

 Informování veřejnosti o nabízených slevách v městských zařízeních a dopravě 

prostřednictvím médií a webových stránek.  

 Iniciování jednání se zástupci městských kulturních a sportovních zařízení 

a dopravním podnikem města o možnosti nabídky slev pro rodiny. 

 Udržování společenské diskuse o rodině, která sama o sobě přispívá ke zlepšování 

pro-rodinného klimatu ve společnosti a tím přímo ovlivňuje motivaci jednotlivců 

k realizaci svých osobních rodinných plánů. 

 Podpora vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené v oblasti rodinných 

a profesních kompetencí tak, aby nedocházelo k jejich sociálnímu a profesnímu 

vyloučení.   

 Podpora služeb zaměřených na podporu funkce a soudržnosti rodiny.  Jedná se 

o velmi rozmanité služby poskytované převážně neziskovými organizacemi. 

Nejrozšířenější jsou služby vzdělávání v oblasti rodičovských kompetencí, kurzy 

přípravy na manželství, setkávání pro nezadané, doprovázení mladých manželství, 

víkendové pobyty s naukově relaxačním programem pro otce nebo matky 

s dětmi, prarodiče s dětmi nebo celé rodiny a víkendové pobyty pro páry 

zaměřené na zlepšení vztahů.    Do této oblasti patří i služby zaměřené na posílení 

více-generačních vazeb v rodině (děti, rodiče, prarodiče).  

 Více podpořit rodinné a manželské poradenství, které je schopno pomáhat 

s řešením vztahových krizí, eventuálně významně mírnit jejich negativní dopady, 

zvláště na děti. Odborníci v této oblasti mohou úspěšně pomáhat nalézat pozitivní 

řešení vztahových, manželských a rodinných problémů, protože vysoké procento 

konfliktů pramení v nedorozumění a v omylech, které mohou být včas odhaleny a 

bez následků vyřešeny. 

 Pracovníkům OSPOD by měl být vyčleněn větší prostor v oblasti sebevzdělávání 

tak, aby byly schopni vstřebávat aktuální podněty z praxe a nové metody práce 

s rodinami. 
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