EDIČNÍ PLÁN TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ROK 2020
Ediční plán tištěných materiálů Olomouckého kraje pro rok 2020 byl schválen Radou
Olomouckého kraje dne 13. 1. 2020 (usnesením č. UR/80/10/2020). Krajský úřad
Olomouckého kraje připravuje pro rok 2020 vydání těchto tištěných materiálů:
Ediční plán informačních materiálů v garanci oddělení cestovního ruchu a vnějších
vztahů:
Materiál

Termín (čtvrtletí)

1.) Turistická brožurka Olomouc region Card
a) Podrobný průvodce po zapojených akceptantech pro držitele
karty ORC.
b) formát 110x210 mm, vč. vazby, plnobarevná publikace, cca
230 fotografií, rozsah cca 100 stran
2.) Na co jste se chtěli nebo měli zeptat, než přijedou hasiči
a) Informační materiál určený pro širokou veřejnost prezentující
nejčastější otázky a odpovědi z oblasti požární prevence a
správného chování při mimořádných událostech. Materiál bude
obsahovat například informace jak si vybavit byt požárně
bezpečnostním zařízením, čeho se vyvarovat při používání
elektrických spotřebičů, jak často provádět kontrolu komínů nebo
jak postupovat v případě požáru vozidla, požáru v domácnosti
nebo při povodni a vichřici.
b) Formát A5 lesklá křída (obálka 300g KL, blok 135g KL), vazba
sešívaná, barva 4/4, fotografie vlastní, 35 stran. Zdroj dat HZS
Olomouckého kraje. Fotografie z archívu HZS OK. HZS OK
garantuje správnost informačního materiálu. Není známo, že by v
podobné formě (otázek a odpovědí) byl vydán obdobný materiál
jiným krajem nebo HZS ČR.
3.) Stalo se a co teď – edukativní materiál pro nejmenší
a) Informační materiál Informační materiál určený pro širokou
veřejnost, primárně dětskou populaci, zábavnou formou
výchovnou a prezentující nejčastější situace, při kterých je
potřeba přivolat na pomoc složky IZS OLK, nejčastější otázky a
odpovědi z oblasti požární prevence, záchranářství a pomoci
bezpečnostních složek.
b) Formát A4 lesklá křída (obálka 300g KL, blok 135g KL), vazba
sešívaná, barva 4/4, fotografie vlastní, 40 stran. Zdroj dat
zpracován ve společné spolupráci složek IZS OLK. Není známo,
že by v podobné formě (otázek a odpovědí) byl vydán obdobný
materiál jiným krajem.
4.) Hrady a zámky Olomouckého kraje
a) Představení vybraných objektů hradů a zámků přístupných
veřejnosti, které jsou ve vlastnictví či ve správě Olomouckého
kraje.
b) Formát A5, plnobarevná publikace s obrazovým doprovodem a
fotkami v barvě, rozsah 120 stran, zdroj dat pracovníci PO
v oblasti kultury.
Jedná se o dotisk I. vydání
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5.) Velikonoční slavnosti na Hané: Matičky a Ježíškovy
matičky, Vynášení Pánbučka
a) Matičky, Ježíškovy matičky, Vynášení Pánbučka představují
lidovou pobožnost s několikasetletou tradicí. Publikace se věnuje
popisu, porovnání průběhu a dataci těchto slavností v jednotlivých
oblastech olomouckého kraje na základě vzpomínek pamětníků a
čerpá také z historických písemností, je doplněno četnými
dobovými fotografiemi. Tato tradice je od roku 2015 součástí
nehmotného kulturního dědictví kraje a v roce 2019 byla připsána
na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.
b) Formát A5, plnobarevná publikace s obrazovým doprovodem a
fotkami v barvě, 100 stran, zdroj dat Věra Cenklová, spolupráce s
Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu.
Jedná se o I. vydání
6.) Katalog regionální produkce v Olomouckém kraji
a) Přehled všech certifikovaných výrobců a služeb v Olomouckém
kraji, které jsou pod značkami Haná regionální produkt, Jeseníky originální produkt, Moravská brána regionální produkt, Regionální
potravina Olomouckého kraje a Výrobek Olomouckého kraje.
b) Formát 21x22 cm, vazba V2, obálka 200g křída mat, matné
lamino + parciální lak (cca 15-20 % plochy), vnitřek 135g křída
mat, barevnost 4/4, plnobarevné fotografie, stran cca 150 stran.
Obsah publikace vznikne na OSR, a to ve spolupráci s Asociací
regionálních značek, MAS Moravská cesta, z. s., MAS Horní
Pomoraví, o. p. s., Hranická rozvojová agentura, z. s., Agrární
komora Olomouckého kraje.
Jedná se o aktualizaci obdobné publikace vydané v roce 2015
7.) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči
Leták informující veřejnost o náhradní rodinné péči, stručný
průvodce pěstounskou péčí, pěstounskou péči na přechodnou
dobu a osvojením. Olomoucký kraj v roce 2020 bude aktivně
pokračovat v oslovování veřejnosti za účelem zvýšení povědomí
a zájmu o problematiku náhradní rodinné péče. Předpokládá se
úzká spolupráce s organizacemi doprovázející pěstounské rodiny
a obcemi. Leták bude informovat o tom, co jsou jednotlivé formy
náhradní rodinné péče a stručně představí proces od podání
žádosti až po svěření dítěte/dětí do náhradní rodinné péče.
b) Formát: A4 (297x210mm), 2 lomy do U, papír křída 115g
s lesklým povrchem, oboustranné provedení, plnobarevné 4/4,
počet listů 1 (2 lomy - složeno do U), tvorba konceptu (OSV).
Byl vydán Olomouckým krajem v roce 2014, v současnosti
neaktuální obsah, včetně kontaktů.
8.) Tento objekt je pod kontrolou policie
a) Informativní samolepka určená do exteriéru na polepení
vchodů chatových objektů.
b) Formát 175 x 95 mm, samolepka do exteriéru, otěruvzdorná,
vysoký lesk se splitem na zadní straně, lamino lesklé 1/0,
jednostranné provedení, 1 strana, plnobarevné 4/0, text + loga.
Jedná se o dotisk, OK vydal v roce 2014.
9.) Rozvrh hodin
a) Informativní záložka do knihy s preventivními informacemi a
rozvrhem hodin pro školáky.
b) Formát 195 x 55 mm, pohlednicový papír 250g, laminace
matná 1/0, oboustranné provedení, plnobarevné 4/2, kreslená
ilustrace, text, tabulka + loga, 1 strana. Obsah vytvoří OSV.
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10.) Atlas školství – přehled oborů vzdělání středních škol a
vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok
2021/2022
a) Informace o SŠ a VOŠ pro žáky
9. tříd ZŠ – přehled škol, nabízené obory, počet přijímaných
uchazečů, kontakty na ředitele škol, termíny dnů otevřených dveří
apod.
Distribuce: základní školy na území Olomouckého kraje, IPS (ÚP
Olomouc), OŠM (pro veřejnost)
b) Formát A4, barevná brožura s fotografiemi, 63 stran.
Zdroj dat MPSV, ÚP Olomouc, OŠM. Pokud se týká zhotovitele,
tak je to P.F. art, spol. s r.o., Gromešova 769/4, Brno (jedná se o
projekt spolupráce
s MPSV, kdy kraj financuje pouze část nákladů na tisk). Atlas
školství je vydáván ve všech krajích ČR.
11.) Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v
Olomouckém kraji - stipendia
a) Leták pro žáky 9. tříd ZŠ – informace o finanční podpoře
vybraných oborů vzdělání Olomouckým krajem. Seznam škol, kde
se vyučují podporované obory, adresy škol, kontakty apod.
b) Formát 3x A5 „leporelo“ (oboustranný tisk), barevný
s fotografiemi, 6 stran. Zdroj dat OŠM, fotografie publikovány se
souhlasem škol. Leták se vydává od zavedení stipendií
poskytovaných OK.
12.) Ekologická výchova Olomouckého kraje – Přehled
ekologických výukových programů, seminářů, publikací,
pomůcek a akcí určených pro školy a školská zařízení ve
školním roce 2020/2021
a) Cílem publikace je představení aktuální ucelené nabídky
aktivit, programů a opatření organizací profilujících se v
environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě. Obsah brožury:
popis organizací, kontaktní údaje na organizace pro objednávku
(název, adresa, telefon, e-mail, webové stránky), ekologické
výukové programy, dlouhodobé ekologické výukové programy,
semináře, publikace, videokazety a DVD, pomůcky a kalendář
osvětových a vzdělávacích akcí.
Distribuce: školy a školská zařízení a občanská sdružení
zabývající se danou problematikou na území Olomouckého kraje.
b) Formát A5, barevné provedení, úvodní strana bude obsahovat
fotografie, cca 120 stran. Zdroj dat organizace zabývající se
environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou. Pravidelně
vydávána OK jednou ročně již od školního roku 2005/2006.
13.) Den (pro) pěstounství – informační leták
a) Leták informující veřejnost o akci Olomouckého kraje
zaměřeného na povědomí o náhradní rodinné péči. Akce bude
koncipována jako prostor pro setkání pěstounů, jejich vzájemné
sdílení, a zejména jako veřejné poděkování za jejich péči o děti,
které se ocitly bez rodinného zázemí. Současně pozveme na akci
širokou veřejnost prostřednictvím projektu Rodinné pasy OK a
očekáváme tím mimo jiné i osvětu veřejnosti a nábor nových
pěstounů. Předpokládá se úzká spolupráce s organizacemi
doprovázející pěstounské rodiny, obcemi a dalšími partnery.
Leták bude informovat o programu, místu setkání,
spolupracujících organizacích a podobně.
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b) Formát 148x210mm (A5), ofset CMYK 4/0, papír LK 135gr +
DTP sazba, jednostranné plnobarevné, je možno přidat i
fotografii, 1 strana (A5), tvorba konceptu (OSV). Byl vydán v roce
2018 Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci individuálního
projetu a v roce 2019 OK. V současnosti neaktuální obsah,
včetně kontaktů.
14.) Den (pro) pěstounství – informační plakát
a) Plakát informující veřejnost o akci Olomouckého kraje
zaměřeného na povědomí o náhradní rodinné péči. Akce bude
koncipována jako prostor pro setkání pěstounů, jejich vzájemné
sdílení, a zejména jako veřejné poděkování za jejich péči o děti,
které se ocitly bez rodinného zázemí. Současně pozveme na akci
širokou veřejnost prostřednictvím projektu Rodinné pasy OK a
očekáváme tím mimo jiné i osvětu veřejnosti a nábor nových
pěstounů. Předpokládá se úzká spolupráce s organizacemi
doprovázející pěstounské rodiny, obcemi a dalšími partnery.
Leták bude informovat o programu, místu setkání,
spolupracujících organizacích a podobně
b) Formát A2 (420 x 594 mm), papír křída 115g s lesklým
povrchem, jednostranné plnobarevné, je možno přidat i fotografii,
1 strana (A2), tvorba konceptu (OSV).
Vydán v roce 2018 Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci
individuálního projetu a v roce 2019 OK. V současnosti neaktuální
obsah, včetně kontaktů.
15.) Výstava NRP
a) Obrazy pěstounů OK a informační obraz za účelem propagace
náhradního rodičovství a podpory rodin na území Olomouckého
kraje.
b) Cca 100x70cm, plátno Canvas 280 g / m2 (100% polyester)
nebo Premium Canvas 360 g / m2 (100% bavlna), 1 strana,
tvrdnoucí barvy, které zajištují vysokou světlostálost, plnobarevné
4/0, ilustrace dodá OK, jednostranné. Tvorba konceptu OSV.
16.) Informace oddělení sociálně-právní ochrany Krajského
úřadu Olomouckého kraje
a) Informační leták o oddělení OSPOD pro klienty a ORP.
b) Formát A5, barevné provedení doplněné obrázky, 2 strany,
zdroj dat zaměstnanec KÚOK, SPOD.
Již vydáno KÚOK v roce 2014.
17.) Informace oddělení sociálně-právní ochrany Krajského
úřadu Olomouckého kraje
a) Informační leták o oddělení OSPOD pro děti.
b) Formát A5, barevné provedení doplněné obrázky, 2 strany,
zdroj dat zaměstnanec KÚOK, oddělení SPO.
Již vydáno KÚOK v roce 2015.
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Kontakty:
Mgr. David Zdařil, oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, tel. 585 508 844, email:
d.zdaril@olkraj.cz

4

