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■ Úvodní slovo ředitele MÚSS Plzeň

Vážení přátelé,
větší část tohoto čísla Zpravodaje
MÚSS Plzeň je věnována aktivitám
a sdělením základní organizace
Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče České republiky
Městského ústavu sociálních věcí
města Plzně, příspěvková organizace,
Klatovská 90, 301 00 Plzeň.
Jak sami jistě brzy při četbě
tohoto Zpravodaje MÚSS Plzeň
zjistíte, v odborovém orgánu končí
představitelkám výboru ZO OSZSP
ČR MÚSS Plzeň čtyřleté funkční
období. Koncem listopadu proběhnou nové volby a svých funkcí
se ujmou nově zvolení členové odborové organizace. Na výroční schůzi
proběhne jistě hodnocení činnosti
celé odborové organizace i výboru
základní organizace v posledním

roce. To ale je věc omezeného počtu
zaměstnanců - členů odborové organizace.
Dovolte mi proto, prosím, abych
se na tomto místě na chvíli zamyslel
nad uplynulými čtyřmi lety a nad
prací výboru ZO OSZSP ČR MÚSS
Plzeň i nad vzájemnou spoluprací
výboru se mnou jako zaměstnavatelem. Předně musím konstatovat,
že ne vždy jsme měli všichni na
řešené problémy stejný názor, že ne
se všemi jsme si vždy „padli do oka“,
že ne vždy byla vzájemná jednání
jednoduchá (sami dobře víte o našich
rozporných stanoviscích ke stávkám
odborářů apod.). Z uvedeného by
pro nezasvěceného mohlo vyplývat,
že vzájemné sympatie nejsou zrovna
v plusové části spektra sympatií.
Opak je pravdou. Hluboce si osob

m ě s t a

p l z n ě

a práce každé jedné členky dosud
funkčního výboru odborového svazu
vážím a každá z těchto zaměstnankyň
má můj hluboký obdiv a úctu.
Mnozí z vás jistě na tomto místě
začnou přemýšlet z čeho tento můj
obdiv a úcta pramení, nuže zkusím
to zformulovat do několika následujících bodů:
1. Všechny členky výboru ZO
OSZSP ČR MÚSS Plzeň vykonávaly
práci spojenou se svou funkcí ve
svém volném čase, bez nároku na
jakoukoli odměnu.
2. Všechny členky výboru ZO
OSZSP ČR MÚSS Plzeň byly v případě nutnosti kdykoli ochotny přijít
i na mimořádná jednání, která vyplývala z jejich funkce a z platných
ustanovení zákoníku práce.
3. Jako zaměstnavatel na jedné a jako
zaměstnanec na druhé straně musím konstatovat, že všechny členky
výboru ZO OSZSP ČR MÚSS Plzeň
vždy deklarovaly oprávněné zájmy
zaměstnanců vůči zaměstnavateli.
4. Všechny členky výboru ZO
OSZSP ČR MÚSS Plzeň při všech
jednáních nikdy neupřednostňovaly
zájmy své nad zájmy ostatních
zaměstnanců.
5. Všechny členky výboru ZO
OSZSP ČR MÚSS Plzeň při své
činnosti měly vždy na mysli zlepšení
podmínek všech zaměstnanců MÚSS
Plzeň, nikoliv pouze členů odborové
organizace.
6. Jsem přesvědčen o tom, že všechny
členky výboru ZO OSZSP ČR MÚSS
Plzeň po celou dobu výkonu své
funkce plně profesionálně naplňovaly
práva i povinnosti odborového
orgánu působícího u zaměstnavatele
ve smyslu platného zákoníku práce.
Pokračování na str. 2

■ Úvodní slovo ředitele MÚSS Plzeň
Dokončení
Během výkonu své čtyřleté
funkce dokázaly členky tohoto dosud
funkčního výboru ZO OSZSP ČR
MÚSS Plzeň pro nás jako zaměstnance
výsledky dosud v MÚSS Plzeň nevídané.
Jenom namátkou zkusím připomenout:
- zájezdy do Prahy (zoologická
a botanická zahrada, parníkem
po Vltavě, divadelní představení)
- vstupenky na divadelní představení
- vstupenky na hokejová a fotbalová
utkání
- vstupenky na masáže, do fitcentra, na plavání
- organizace bowlingového turnaje
zaměstnanců
- příspěvek na penzijní pojištění
- příspěvek na stravování zaměstnanců
- zlepšení pracovního prostředí
zaměstnanců

- vzdělávání a odborný růst
zaměstnanců
- odstupné pro zaměstnance, kterým bylo organizační změnou
zrušeno pracovní místo
- rekvalifikace pro zaměstnance,
kteří pracovali na rušených pracovních místech
- zvýšení průměrných měsíčních
platů zaměstnanců MÚSS Plzeň
o cca 4.800,- Kč (za celé funkční
čtyřleté období výboru ZO
OSZSP ČR MÚSS Plzeň).
Vážení přátelé,
nejsem členem odborové organizace a nebudu tudíž mít možnost
jakýmkoli způsobem ovlivnit nominaci kandidátů či volbu členů nového výboru ZO OSZSP ČR MÚSS
Plzeň, o jednom jsem však hluboce
přesvědčen:
„Jako zaměstnanec organizace chci
být i v následujícím období reprezentován takovými osobnostmi jakými
jsou paní Helena Kurcová, Olga
Jagerčíková, Lubomíra Smolíková,
Eva Schusová, Jiřina Kovaříková
či Libuše Černá, a bylo by nespra-

vedlivé zapomenout i na Martinu
Ronzovou, která byla členkou
výboru ZO OSZSP ČR MÚSS Plzeň
po většinu volebního období.“
Nevím, zdali jmenované chtějí
kandidovat do dalšího funkčního
období, jedno však vím přesně:
„Všechny jmenované si zaslouží
naše veliké poděkování, stejně jako
hlubokou úctu nás všech ostatních
zaměstnanců, které při svých jednáních se zaměstnavatelem reprezentovaly“.
„Děkuji mnohokráte touto cestou
všem členkám odstupujícího výboru
ZO OSZSP ČR MÚSS Plzeň za
práci, kterou pro zaměstnance
MÚSS Plzeň ve svém funkčním
období udělaly a přeji jim mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů v dalším
soukromém i profesním životě,
stejně jako bezproblémové zvolení
v případě, že se rozhodnou opětovně
do funkce ve výboru ZO OSZSP ČR
MÚSS Plzeň kandidovat!“
Ing. Vladimír Chuchler
ředitel MÚSS Plzeň

BURZA PRO ZAMĚSTNANCE MÚSS
Výbor základní organizace Odborového svazu
zaměstnanců zdravotnictví a sociální péče ČR,
Městského ústav sociálních služeb města Plzně spolu
s ředitelstvím MÚSS Plzeň vás zve k zapojení se do akce
“BLEŠÁK – OD VÁS, PRO VÁS“. K dispozici byly
poskytnuty prostory jídelny pod penzionem U Jam,
na Bolevci v Plzni (vedle potravin Orlík, Kaznějovská
51), ve kterých se burza bude konat.
V pondělí 3. listopadu 2008 od 10.00 do 18.00 hod.
můžete přinést na burzu jakékoliv věci, které vám
doma překážejí, nebo které nevyužíváte a případně
je chcete prodat. Na místě budou vámi donesené
věci stručně zaevidovány a označeny vámi určenou
přiměřenou cenou.
Úterý 4. listopadu až čtvrtek 6. listopadu 2008
od 14.30 do 19.00 hod. bude probíhat prodej všech
seskupených věcí z předchozího dne. Budou vítáni
nejen zaměstnanci MÚSS města Plzně, ale může se
samozřejmě přijít podívat i ostatní veřejnost.
V pátek 7. listopadu 2008 od 15.00 do 19.00 hod.
se budou vlastníkům vydávat zpět neprodané věci
a vyúčtovávat peníze za věci prodané.

Tuto akci pořádá výbor ZO OSZSP ČR MÚSS Plzeň
pro zaměstnance MÚSS Plzeň, aby mohli prodat, co
nepotřebují, či si koupit to, co se jim na burze bude
líbit. V případě úspěchu a vašeho zájmu je možné v budoucnu obdobný způsob prodeje a nákupu opakovat.
Na burze se může prodávat cokoliv – oblečení,
boty, deštníky, elektronika (videa, DVD přehrávače,
přenosné televizory, rádia, CD přehrávače atd.), originály CD a DVD nosičů, audio či videokazet, sportovní
pomůcky (lyže, brusle, míče, posilovací závaží či činky
apod.) a spousta dalších věcí, až na výjimku nelegálních kopií CD a DVD nosičů či VHS.
Výbor základní organizace Odborového svazu
zaměstnanců zdravotnictví a sociální péče ČR,
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně spolu
s ředitelstvím MÚSS Plzeň věří, že tuto možnost prodeje a nákupu využijete a že s celou akcí budete nad
míru spokojeni.
Přijďte se podívat na nabídku, nabídnout nepotřebné, získat potřebné, prodat a koupit!
Srdečně vás všechny zveme!

POJEĎTE S NÁMI
DO NÁRODNÍHO DIVADLA
na činohru - commedii dell'arte

SLUHA DVOU PÁNŮ
v neděli 8. února 2009 v 19.30 hodin
■ lístky v omezeném počtu
■ 1 + 1 lístek pro jednoho zaměstnance MÚSS Plzeň
(zaměstnanec + rodinný příslušník)
■ vše plně hrazeno z FKSP MÚSS Plzeň
Začátkem roku 2009 budou na každé pracoviště
doručeny závazné přihlášky, které si zájemci vyplní
a co nejrychleji doručí asistentce ředitele paní Šárce Vopatové
na ředitelství MÚSS Plzeň, Klatovská 90, Plzeň.
Vstupenky nejrychlejším zájemcům budou v den představení
rozdány přímo v autobusu. V případě, že některé vstupenky zbudou
(což podle dosavadního zájmu neočekáváme),
budou si moci přihlášení zažádat o ještě jednu vstupenku
pro dalšího rodinného příslušníka.
Pokud bude tato akce úspěšná a v prvém kole se nedostane
na všechny zájemce z řad zaměstnanců,
bude zajištěn ještě jeden zájezd na totožné představení.
POZOR! Počet míst bude omezený, proto neváhejte
a jakmile budou k dispozici přihlášky, vyplněné je doručte
na ředitelství MÚSS Plzeň, ať o tuto podívanou nepřijdete.
Hezkou zábavu přeje výbor ZO OSZSP ČR MÚSS Plzeň
a ředitelství MÚSS Plzeň.
Sluha dvou pánů je zralým plodem commedie dell'arte
– má tradiční postavy a situace.
Odehrává se v úzkém rodinném rámci, kde jsou hlavní událostí
zásnuby, které komplikuje sluha Truffaldino, mazaný a přihlouplý
zároveň. Rozehrává komedii záměn a nedorozumění, poháněn svým
věčným hladem, skrze nečekané peripetie až ke šťastnému konci.
Obklopují ho tradiční postavy – masky commedie dell'arte
– ustaraný tatík Pantalone, přemoudřelý doktor a jejich zamilované děti,
dobrodružný pár milenců, hostinský Brighella, služka Smeraldina.
Truffaldina u nás hraje Miroslav Donutil, který rozvíjí
tradici hereckých improvizací k velké radosti mnoha diváků.
Obsazení:
Pantalone de Bisognosi: Karel Pospíšil
Clarice: Kristýna Hrušínská
Doktor Lombardi: Petr Pelzer / Oldřich Vlček
Silvio: Jan Bidlas
Beatrice Rasponi: Antonie Talacková
Florindo Aretusi: Jan Hájek
Brighella: Jan Novotný
Smeraldina: Hana Igonda Ševčíková / Jaromíra Mílová
Truffaldino: Miroslav Donutil
Číšník: Milan Stehlík / Rudolf Stärz

Roční odměny
zaměstnanců
MÚSS Plzeň
Vzhledem k úspěšnému hospodaření MÚSS Plzeň v dosavadním
průběhu roku 2008 (viz bod 2 Porady
vedení č. 10/2008) rozhodl ředitel
MÚSS Plzeň o uvolnění finančních
prostředků ve výši 4,6 mil. Kč, resp.
6,3 mil. Kč (včetně odvodů z mezd)
na výplatu části ročních odměn
za rok 2008.
Výše uvedené roční odměny
výrazným způsobem každoročně
zvyšují roční, potažmo měsíční
příjmy zaměstnanců MÚSS Plzeň.
Tato výplata je již druhou částí
ročních odměn v průběhu tohoto
kalendářního roku a bude součástí
výplaty měsíčního platu zaměstnanců MÚSS Plzeň za měsíc říjen 2008.
Uvedené roční odměny slouží
především k finanční kompenzaci
vyššího pracovního úsilí zaměstnanců
MÚSS Plzeň vyvolaného nedostatkem pracovních sil v jednotlivých
útvarech MÚSS Plzeň.
Vedení MÚSS Plzeň je si vědomo
nedostatku pracovních sil, pravidelně
se problémem zabývá a činí mnoho
kroků k získání nových, v jednotlivých
útvarech chybějících zaměstnanců
(inzeráty, rekvalifikační školení,
cílové odměny pro stávající i nově
příchozí zaměstnance, …), bohužel
situace na trhu práce (nízké procento nezaměstnanosti) neumožňuje
získání nových zaměstnanců v požadovaném počtu pro naše jednotlivé útvary.
Z těchto důvodů vedení organizace na chybějící zaměstnance
rozpočtované finanční prostředky
rozděluje ve prospěch práci vykonávajících zaměstnanců příslušného
útvaru formou části ročních odměn
a snaží se tak alespoň touto formou odměnit zvýšené pracovní úsilí
stávajících zaměstnanců, kterého si
nesmírně váží.

Sportem ku zdraví
Městská správa sociálních služeb v Mostě, příspěvková organizace uspořádala na konci srpna 2008 mezigenerační sportovněspolečenskou akci, která byla určená účastníkům 10. ročníku Letního setkání seniorů. Akce byla umístěna do zajímavého prostředí
mosteckého hipodromu.
Plzeň byla zastoupena dvěma tříčlennými družstvy, která tvořili
obyvatelé Domova pro seniory Kotíkovská a obyvatelé Domovůpensionů pro důchodce U Jam a Nová Hospoda.
Všichni jsme byli překvapeni velikostí areálu s různým rozdělením
sportovního využití a prostorem pro zábavu a občerstvení. V okolí
se nabízel hezký pohled na Děkanský kostelík a na zalesněný hrad
Hněvín s rozhlednou.
Soutěžilo se v deseti disciplínách, velmi pečlivě připravených.
Celkem se zúčastnilo 46 družstev, buď přímo z mosteckých zařízení,
nebo z blízkých i vzdálenějších míst. Po celou dobu soutěžení
mohli hosté sledovat různá vystoupení na krytém pódiu, nebo poslouchat živou hudbu. Zvláště nás zaujala vystoupení mažoretek
různých věkových kategorií.
Družstva byla odměňována věcnými cenami. Dojemné bylo
odměnění nejstarší ženy a muže. Každý obdržel pamětní list a dobré pohoštění.
I když jsme nevyhráli, odjížděli jsme spokojeni a plni krásných
dojmů.
Obyvatelé pensionů

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR,
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň
pořádají

VOLBY DO VÝBORU ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
které se konají dne 26. listopadu 2008 od 14.00 hodin v jídelně stravovacího provozu
Domova pro seniory „Sedmikráska“, Kotíkovská 15, Plzeň
a Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 15, Plzeň.

V listopadu letošního roku končí čtyřleté volební období výboru Základní organizace MÚSS Plzeň.
Do této doby ve výboru ZO OSZCP ČR MÚSS Plzeň pracovaly tyto členky:
Kurcová Helena – předsedkyně, Jagerčíková Olga – místopředsedkyně, Smolíková Lubomíra – hospodářka,
Schusová Eva – zapisovatelka, Kovaříková Jiřina – vedení evidence členů, Černá Libuše – kultura
Do dalšího čtyřletého období se bude volit výbor o celkovém počtu pět členů.
Každý člen Základní organizace MÚSS Plzeň může navrhnout svého kandidáta
ze stran členů ZO OSZSP ČR MÚSS Plzeň.
Návrhy členů je nutné zaslat písemně na adresu
předsedkyně – Kurcová Helena, DZR „Petrklíč“, Západní 7, Plzeň
nebo zapisovatelky – Schusová Eva, DZR „Čtyřlístek“, Kotíkovská 15, Plzeň
a to nejdéle do 15. listopadu 2008.
Každý navrhovaný člen musí se svojí kandidaturou souhlasit.
Z doručených návrhů bude sestaven seznam kandidátů,
který při volbách bude předložen každému členu, který se dostaví k volbám.
Před samotnými volbami nového výboru základní organizace proběhne členská schůze
ZO OSZSP ČR MÚSS Plzeň, kdy bude zhodnocen uplynulý rok a předložen návrh pro činnost v roce 2009.
Po volbách budou členům Základní organizace (bývalým zaměstnancům, kteří odešli do starobního důchodu)
předány poukázky a ostatním členům poukázky a kolekce.
Všechny členy Základní organizace OSZSP ČR MÚSS Plzeň zveme na tyto volby a věříme,
že budete mít zájem aktivně se podílet na volbě nového výboru a splnit tak své právo,
zvolit do výboru ZO OSZSP ČR MÚSS Plzeň svého zástupce, kterému důvěřujete.
Na setkání s vámi se těší výbor Základní organizace OSZSP ČR MÚSS Plzeň.
Kurcová Helena, předsedkyně ZO OSZSP ČR MÚSS Plzeň

■ Výlet na zámek Kozel

Zpřístupněno další fitcentrum
pro zaměstnance MÚSS v Plzni - Bolevci
Od roku 2006 bylo zaměstnancům MÚSS Plzeň umožněno v rámci čerpání Fondu kulturních a sociálních
potřeb Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 90, 301 00 Plzeň,
využívání služeb fitcentra Jaroslava Veselého, U Borského parku 53, Plzeň.
Z důvodu lepší dostupnosti pro zaměstnance ze vzdálenějších částí města Plzně MÚSS Plzeň připravil
příjemné překvapení. V rámci čerpání FKSP budou moci zaměstnanci využívat služby také služeb fitcentra
Barbory Pavlovové Mrázkové Fitness centrum Bolevec, Vondruškova 1, Plzeň-Bolevec, kde na vás čekají
všestranné posilovací stroje i s možností individuálně sestaveného cvičebního plánu pomocí mistryně světa
v kulturistice, paní Barbory Pavlovové Mrázkové.
K dispozici vám budou klasické i moderní posilovací a aerobní přístroje, rotopedy, steppery, eliptický trenažer,
běhací pás, netradiční cvičební pomůcky jako gymbally, overbally, cvičební gumy, expandery, speciální úchyty,
nafukovací podložky, balanční plochy a čeká na vás i příjemné a přátelské prostředí.
Zacvičit si můžete kdykoliv od pondělí do neděle, dokonce i o svátcích. Veškeré informace naleznete
na oficiálních webových stránkách fitcentra Barbory Pavlovové Mrázkové http://www.fitness-plzen.cz či můžete
atmosféru vyzkoušet rovnou ve Fitness centrum Bolevec.
Jaká jsou pravidla pro využívání výhod z FKSP MÚSS Plzeň?
(přesná pravidla pro využívání veškerých výhod pro zaměstnance poskytnutých z FKSPjsou součástí platné
Kolektivní smlouvy MÚSS Plzeň)
1. Zájemcem o využití služeb výše specifikovaného
fitcentra (dále jen zájemce) může být každý
zaměstnanec MÚSS Plzeň v pracovním poměru.
2. Zájemce může výhody specifikované v rámci těchto
pravidel čerpat i pro rodinné příslušníky. Za rodin
ného příslušníka je pro tyto účely považován
manžel (manželka) zaměstnance, druh (družka)
zaměstnance a nezaopatřené děti zaměstnance.
3. Zájemce může své požadavky uplatnit pouze
v rámci příslušné otevírací doby jednotlivých
sportovišť a nabízených služeb výše specifikovaného
fitcentra (dále jen fitcentrum).
4. Své požadavky na využití jednotlivých sportovišť
a nabízených služeb fitcentra zájemce uplatňuje
příchodem do recepce fitcentra a oznámením,
že se jedná o zaměstnance MÚSS Plzeň.
5. Zájemce v recepci fitcentra zároveň oznámí záměr
využít příslušné konkrétní sportoviště či nabízenou
službu.
6. Zájemce zapíše své příjmení a jméno, datum využití
služby a druh využité služby do přehledu využitých
služeb poskytovaných fitcentrem do přehledu
MÚSS Plzeň, který je uložen v recepci.

7. V průběhu využívání služeb se zájemce řídí
vnitřními pravidly fitcentra a pokyny obsluhy,
trenérů či cvičitelů.
8. Po ukončení činnosti v prostorách fitcentra odevzdá
zájemce zapůjčené věci v recepci fitcentra a odchází.
9. Nedodržením uvedených Pravidel pro využívání
výhod poskytnutých zaměstnancům z Fondu
kulturních a sociálních potřeb Městského ústavu
sociálních služeb města Plzně, příspěvková
organizace, Klatovská 90, 301 00 Plzeň - část 2,
využívání služeb fitcentra Barbory Pavlové
Mrázkové Fitness centrum Bolevec, Vondruškova 1,
Plzeň-Bolevec se zájemce vystavuje nebezpečí,
že mu pro další období nebude umožněno
uvedené výhody poskytnuté zaměstnancům MÚSS
Plzeň čerpat.
10. Tato Pravidla pro využívání výhod poskytnutých
zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních
potřeb Městského ústavu sociálních služeb města
Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 90,
301 00 Plzeň - část 2, využívání služeb fitcentra
Barbory Pavlové Mrázkové Fitness centrum
Bolevec, Vondruškova 1, Plzeň-Bolevec jsou platná
dnem jejich podpisu ředitelem MÚSS Plzeň.

Ředitelství MÚSS Plzeň a výbor ZO OSZSP ČR MÚSS Plzeň věří, že využijete této možnosti relaxace
po vaší psychicky i fyzicky náročné práci a těchto výhod budete plně využívat.

ROZTANČENÉ LÉTO
NA ZAHRADNÍ
SLAVNOSTI
Jako každým rokem i letos se
konala v posledním týdnu měsíce
června tradiční zahradní slavnost
v areálu Domova pro seniory
a Domova se zvláštním režimem,
v Kotíkovské ulici na Lochotíně.
Tato akce slavila své desáté
narozeniny a tak není divu, že se
slavilo celý den v duchu ,,Roztančeného léta“. Na dopoledním programu se podílela sesterská zařízení
Městského ústavu sociálních služeb
města Plzně. Mimo domácích seniorů
přijeli účinkovat vystupující z DpS
a DsZR Západní ul. Bolevec, DsZR
Bory, Denní stacionář Jitřenka
a Domovy – penziony pro důchodce
z Nové Hospody a z Bolevce jako
soubor Jamáček. Jediným hostem
dopoledne byli žáci ZUŠ v Přešticích.
O polední pauze opadla z účinkujících nervozita a mohli již plnými
doušky vychutnávat vystoupení pozvaných odpoledních hostů. Pobavit
je přijel soubor mažoretek, taneční
skupina ,,Babidou“ a kapela Škodovačka.
Po celý den mohli všichni
zúčastnění i návštěvy mimo programu shlédnout výstavu fotografií
života seniorů po dobu celých deseti
let, nechybělo dobré občerstvení
a oko každého muže jistě potěšily
vozy automobilových veteránů.
K úspěšnému průběhu slavnosti
přispěla výborná spolupráce veškerého personálu.
Desátý ročník je již minulostí.
Věříme, že přinesl radost a potěšení
do srdcí hlavně těm, kterým byl
určen, našim seniorům a budeme
se těšit na setkání opět za rok.
Romana Kadaňová,
terapie Lochotín
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■ Anketa spokojenosti zaměstnanců MÚSS Plzeň
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Městský ústav sociálních
služeb města Plzně, Klatovská 90, 301 00 Plzeň vás žádá o zodpovězení následujících otázek.
Vyplnění ankety je pro každého zaměstnance naprosto anonymní.
Předem děkujeme za zodpovědné vyplnění.
Vyplněné dotazníky zasílejte zpět na adresu předsedkyně ZO OSZSP MÚSS Kurcové Heleny, DZR „Petrklíč“,
Západní 7, Plzeň, nebo Schusové Evy, DZR „Sedmikráska“, Kotíkovská 15, Plzeň.

Zakroužkujte písmenko své odpovědi, případně doplňte na místo teček.

Volný čas
1. Jaké aktivitě byste dal/a přednost?
a) divadlu

5. Rád/a byste uvítal/a sportovní den s disciplínami
nebo turnaje v různých sportovních aktivitách?

b) kinu

a) ano, zúčastnil/a bych se

c) výstavě

b) ne, nezúčastnil/a bych se

d) poznávacímu výletu
e) sportovní akci

6.	V případě, že byste se rád/a zúčastnila sportovní
akce, uvítal/a byste:

2.	V případě návštěvy divadla byste dal/a přednost:

a) volejbal

a) muzikálu
b) opeře

b) bowling
c) pink-ponk

c) operetě

d) mini golf

d) činohře

e) kulečník

e) baletu

f) jiné .....................................................................................

f) jinému ...............................................................................
7. Jaké akce by ste uvítal/a? (vaše vlastní návrhy)
3.	V případě návštěvy výstavy byste dal/a přednost:

..................................................................................................

a) obrazárně

..................................................................................................

b) sochám

..................................................................................................

c) muzeím

..................................................................................................

d) veletrhům

..................................................................................................

e) jinému ...............................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

4.	V případě poznávacího výletu se přikláníte k:
a) vlasti
b) cizí zemi s vaší převážnou finanční spoluúčastí

8.	Využíváte „plavenky“ poskytnuté zaměstnavatelem nebo jiné výhody poskytované z fondu FKSP?

c) zámkům

a) ano

d) hradům

b) ne

e) přírodním rezervacím a túrám
f) jinému ...............................................................................

Otočte!

Zaměstnání
1. Jste ve svém zaměstnání spokojen/a z hlediska
náplně práce?

4.	Vyhovuje vám přístup nadřízených?

a) ano, naprosto

b) ne, ale nebudu to řešit

b) ano, ale chtělo by to nějaké změny

c) ne, vadí mi, že ..................................................................

c) ani moc ne

..................................................................................................

d) ne, ale co jiného dělat

..................................................................................................

e) ne a uvažuji o změně zaměstnání

..................................................................................................

a) ano, vše je v pořádku

..................................................................................................
2. Jste spokojen/á se svým finančním ohodnocením
úměrně k vaší práci?

..................................................................................................

a) ano, naprosto

5.	Vyhovuje vám váš pracovní kolektiv?

b) celkem ano

a) ano, naprosto

c) nic moc

b) ano, až na pár výjimek

d) představoval/a bych si víc peněz, cca o .................... Kč
více.

c) ne, ale vydržím to

3. Jste spokojeni se svojí pracovní dobou?

6. Jakou zkušenost máte s klienty?

a) dávám přednost 12hodinové pracovní době a tím
mám více volna

a) výbornou, vše v pořádku

b) dávám přednost 8hodinové pracovní době

c) špatnou, bez vlastní příčiny (ze strany klientů)

d) ne, je to „nepřekousnutelné“

b) dobrou, až na pár výjimek

