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Zahradní slavnost

Letos - již po třinácté, lochotínské Domovy DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“ pořádaly tradiční zahradní slavnost,
na kterou byli pozváni hosté z ostatních zařízení MÚSS Plzeň,
uživatelé a jejich rodinní příslušníci a přátelé. Uživatelé našich
i hostujících Domovů měli připravený program s vlastní
choreografií, tentokrát na téma „Sport je hra“.
Naši uživatelé předvedli vystoupení na téma „Vodáci“, sportovního tématu se drželi také účinkující hosté – DS „Kopretina“
a DZR „Petrklíč“ ze Západní ulice a Denní stacionář „Jitřenka“
z Doubravky.
Slavnost zahájili v 9.45 hod. úvodním slovem vedoucí ergoterapie
p. R. Kadaňová a ředitel MÚSS Ing.Vladimír Chuchler.
Program byl rozdělen do dvou částí. V dopoledním bloku
vystupovali uživatelé Domovů a žongléři.
Pokračování na straně 7
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Změny v pravidlech pro tvorbu a čerpání
Fondu kulturních a sociálních potřeb
Od počátku roku platí novela Vyhlášky Ministerstva
financí číslo 114/2002 Sb., o Fondu kulturních a sociálních potřeb.
Mezi nejpodstatnější změnu tohoto právního předpisu
lze označit změnu ve výši tvorby uvedeného fondu.
V průběhu předcházejících let byl Fond kulturních
a sociálních potřeb (FKSP) tvořen přídělem, který se
rovnal 2 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na
platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady
mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na
odměny. Od počátku letošního roku je FKSP tvořen
pouze 1 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy
a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy
a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny.
Z uvedeného logicky vyplývá, že od počátku letošního
roku je FKSP dotován pouze polovičním objemem
finančních prostředků, než tomu bylo v letech
předcházejících.
Sníženému přídělu do FKSP je pochopitelně nutno
přizpůsobit i výdaje tohoto fondu, neboť stejně jako
v jiných oblastech lidského života nelze ani v tomto
případě „žít na dluh“. Na základě zákonem dané

skutečnosti a na základě dohody mezi zaměstnavatelem a odborovým orgánem, dochází k datu 1.7.2011
ke změně Přílohy číslo 2 „Fond kulturních a sociálních
potřeb“ Kolektivní smlouvy.
S úplným zněním tohoto dokumentu bude, ve smyslu
platných ustanovení zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník
práce, každý ze zaměstnanců MÚSS Plzeň průkazným
způsobem seznámen vedoucím zaměstnancem.
Jenom pro lepší informovanost všech zaměstnanců
MÚSS Plzeň, od 1.7.2011 dochází k následujícím změnám v čerpání charakterizovaných dosud v následujících
článcích Přílohy číslo 2 „Fond kulturních a sociálních
potřeb“ Kolektivní smlouvy:
Článek 3 – Příspěvek na závodní stravování - zrušeno
Článek 4 – Příspěvek na rekreaci – zrušeno
Článek 5 – Kultura, tělovýchova a sport – omezeno
pouze na vstupenky na domácí hokejová střetnutí
HC Plzeň 1929 (6 kusů) a na vstupenky na domácí
fotbalová střetnutí FC Viktoria Plzeň (7 kusů), dále
pak na předplatné do Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni
(ve stejném rozsahu jako v minulém období).
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň

Červnové posezení s heligonkou
Letní měsíce patří tradičně k obdobím společenských setkání a grilování.
DS Kopretina a DZR Petrklíč uspořádaly dne 6. června 2011 společné
grilování a posezení s hudbou. Hudbu nám zajistil opět pan Míka, velmi
dobrý přítel jednoho z našich uživatelů, se svou heligonkou. Začátek akce
byl naplánován na brzké odpoledne. Již od ranních hodin se konaly pilné
přípravy. Zajištěny byly kromě zmíněných dobrot na gril také káva nebo čaj.
Počasí nám bohužel letos nepřálo, a proto jsme se museli všichni vtěsnat
do vnitřních prostor domova. Klobásy, vuřty i párky se však nakonec podařilo připravit na zahradním grilu. Takže si všichni milovníci masitých pokrmů
pochutnali. Vůbec jsme netušili, jak může čas při příjemném povídání
a muzice utíkat. Bohužel se blížil čas večeře, a tak i přes mnohé protesty jsme
se s p. Míkou museli rozloučit. Uživatelé odcházeli zpět do svých pokojů
s dobrou náladou a s pocitem příjemně stráveného času. Díky obětavé pomoci
celého personálu obou oddělení vše probíhalo v poklidu a za dobré nálady.
Bc. Eva Skalová, ergoterapeut DS Kopretina a DZR Petrklíč

Něco k zamyšlení
Čas od času lze spatřit zaměstnance
různých útvarů MÚSS Plzeň před
objekty při bohulibé činnosti, a to
při kouření. Tento svůj zlozvyk
zaměstnanci provozují v mnoha
případech i mimo dobu zaměstnavatelem vyhrazenou k přestávce
v práci.
Zaměstnanci „kuřáci“ se na takovéto
trávení pracovní doby dívají jako
na samozřejmost a dokonce si od
vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele vynucují toleranci tohoto
svého chování. Málokdo ze zaměstnanců „kuřáků“ si uvědomuje, že
svým kouřením v pracovní době
porušuje platná ustanovení zákoníku práce, který v § 81 odstavci 3
zaměstnanci stanovuje povinnost
být na začátku směny na svém
pracovišti a odcházet z něho až po
skončení směny. Toto ustanovení
zákona svým kouřením před
objektem, ve kterém MÚSS Plzeň
poskytuje sociální služby či zajišťuje jinou činnost nutnou ke své
práci, zjevně zaměstnanec nesplňuje a na svém pracovišti kouřit
nemůže, protože uvnitř všech objektů provozovaných MÚSS Plzeň je
kouření zakázáno.
Zaměstnanci „kuřáci“ tak připravují zaměstnavatele o podstatnou
část pracovní doby, za kterou je
zaměstnavatel a to i přesto, že se
věnují svému zlozvyku, odměňuje
a zároveň svým chováním nutí
k vyššímu vypětí zaměstnance
„nekuřáky“, kteří v době, kdy se
oni věnují svému zlozvyku mimo
pracoviště, musí zajišťovat chod
a plnění povinností útvaru za ně.
Vzhledem k tomu, že „svévolných
přestávek v práci“ věnovaných
kouření spíše přibývá než by jich
ubývalo, vzhledem k tomu, že
agresivita, se kterou si zaměstnanci
„kuřáci“ vynucují možnost věnovat
se svému zlozvyku mimo zaměstnavatelem určenou přestávku v práci
vzrůstá, bude ze strany zaměstnavatele, potažmo jeho vedoucích
zaměstnanců, věnovaná v budoucím
období značná pozornost tomuto
problému.

O tom, že tento problém není
pouze problémem MÚSS Plzeň
a o tom, že tento problém lze řešit
poměrně razantním způsobem
svědčí i následující rozhovor, který
byl na počátku měsíce června 2011

otištěn v deníku Hospodářské
noviny.
Zamyslete se nad tím, co je v rozhovoru uvedeno.
Ing. Vladimír Chuchler
ředitel MÚSS Plzeň

Ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace,
Klatovská 90, 301 00 Plzeň (MÚSS Plzeň)
vyhlašuje ve smyslu Článku 3, odstavce 2 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

Výběrové (konkursní) řízení
na obsazení pozice

VEDOUCÍ ÚTVARU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM „SNĚŽENKA“
KLATOVSKÁ 145, PLZEŇ
Ve smyslu výše uvedeného ustanovení Pracovního řádu
MÚSS Plzeň sděluje ředitel MÚSS Plzeň, že se jedná
o výběrové (konkursní) řízení, které je při splnění níže
uvedených podmínek vypsáno pouze pro zaměstnance
MÚSS Plzeň.

stupňů vzdělání, získané vědomosti a zkušenosti,
profesní růst, rodinné poměry, zájmy, záliby a ostatní informace o osobě uchazeče a datum zpracování
strukturovaného životopisu.
Přílohou strukturovaného životopisu musí být
vlastnoručně podepsaný motivační dopis v rozsahu
jedné stránky formátu A4, ve kterém uchazeč vysvětlí důvody vedoucí jej k ucházení se o obsazení
uvedené funkce.

Uchazeč musí splňovat následující podmínky a doložit
následující dokumenty:
1.	Bezúhonnost
Bezúhonnost prokáže uchazeč předložením originálu, či úředně ověřené kopie Výpisu z rejstříku
trestů, který nesmí být v době termínu odevzdání
přihlášek starší než 30 kalendářních dnů.

4. Projekt řešící budoucí úspěšné fungování útvaru
Uchazeč předloží svoji písemně zpracovanou představu o budoucím fungování jím řízeného útvaru
(DZR „Sněženka“, Klatovská 145, Plzeň) v rozsahu
minimálně 2 a maximálně 6 stran textu.

2.	Vzdělání
a) Vysokoškolské vzdělání (nejlépe zdravotnického
nebo sociálního zaměření).
b) Vyšší odborné vzdělání (Vyšší odborná zdravotnická
škola, obor všeobecná zdravotní sestra).
c) Střední odborné vzdělání (Střední zdravotnická
škola ukončená maturitní zkouškou, obor všeobecná zdravotní sestra) a zároveň pomaturitní
specializační studium na Institutu sester v Brně
a zároveň registrace zdravotní sestry.
Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,
či úředně ověřené kopie závěrečného vysvědčení
současně s předložením originálu či úředně ověřené
kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a předložením originálu či úředně ověřené kopie Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Očekáváme:
❚

Vysoké pracovní nasazení

❚

Vysokou odbornou úroveň

❚

Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném
úseku

❚

Marketingové a manažerské dovednosti

❚

Schopnost vést tým spolupracovníků

❚

Kreativitu, empatii

❚

Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost, vysoký
stupeň loajality k zaměstnavateli

Nabízíme:
❚

Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti sociálních
služeb

Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturovaný životopis s vlastnoručně napsaným prohlášením, ve znění: „Všechny mnou uváděné
skutečnosti v tomto strukturovaném životopise
jsou pravdivé a z mé strany plně dokladovatelné.
Jsem si vědom případných právních následků při
uvedení nepravdivých údajů“.

❚

Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí

❚

Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim

❚

Odměňování v 10. platové třídě podle Přílohy č. 1
resp. 3 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

❚

Příplatek za vedení

❚

Nadstandardní osobní příplatek

Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo
jiné: datum narození, roky ukončení jednotlivých

❚

Nadstandardní odměny

❚

Řadu zaměstnaneckých výhod

3. Životopis

Přihláška do Výběrového (konkursního) řízení:

Průběh výběrového (konkursního) řízení:

Uzavřenou obálku s textem:
„VÝBĚROVÉ (KONKURSNÍ) ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
POZICE VEDOUCÍ ÚTVARU „DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM „SNĚŽENKA“, KLATOVSKÁ 145,
PLZEŇ“ s uvedením dalšího textu: „NEOTVÍRAT“
odevzdá uchazeč nejpozději v 8.00 hodin dne
2. srpna 2011 do podatelny Městského ústavu sociálních věcí města Plzně, příspěvková organizace,
Klatovská 90, 301 00 Plzeň.

Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice
Vedoucí útvaru „Domov se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská 145, Plzeň“ proběhne ve dvou kolech:

Součástí uzavřené a ve smyslu předchozího textu
označené obálky musí být:
1. Přihláška uchazeče do výběrového (konkursního)
řízení s uvedením výběrového (konkursního) řízení
a dále pak příjmení, jména, titulu, adresy a podpisu
uchazeče.
2. Doklady požadované pod body 1. až 4. (Uchazeč
musí splňovat následující podmínky a doložit
následující dokumenty).

Výlet do Mariánské Týnice
Jako každý rok i letos jsme s uživateli z DS
„Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ Lochotín
podnikli tradiční letní výlet, tentokrát do zámku
Mariánská Týnice.
Zámek prošel za poslední rok rekonstrukcí
a návštěva jeho prostor je opravdu působivá.
Zámek leží v těsné blízkosti obce Mariánský
Týnec a hned u vchodu do zámecké kaple nás
upoutal pohled na pěstěnou zahradu. Z rozlehlého
a vydlážděného nádvoří jsme vstoupili do brány
zámku. V jeho prostorách je umístěna expozice
muzejní výstavy, rozdělené do tématických
okruhů. Návštěvníci si zde mohou zavzpomínat
na léta již dávno minulá. Součástí expozice jsou
výjevy s voskovými figurínami v životní velikosti,
představující tehdejší život a zvyky, například
dřívější školu, soud, četnickou a hasičskou stanici a jiné. Tabulky s nápisy živností jsou umístěny
nad krásnými napodobeninami tehdejších domů.
Expozice lidových zvyklostí znázorňuje ukázka
Staročeských májů, Senoseče, Dožínek, Masopustu, Velikonoc, Vánoc, svateb, mší apod. Pozadí
každé expozice tvoří dobová fotografie.
Není divu, že si tuto výpravu naši uživatelé z DS
„Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ náležitě užili.
Počasí vydrželo slunečné po celý den, takže
odpočinkové posezení při občerstvení po ukončení
prohlídky zámku bylo příjemnou relaxací.
Dana Macháčková, ergoterapie
DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek

1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů
z hlediska formálního – otevírání obálek
(2.8..2011 od 10.00 hodin)
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího
uchazeče (5.8.2011 od 8.00 hodin)
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení
výběrového (konkursního) řízení:
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení
výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději
do 12. srpna 2011 s předpokladem co nejrychlejšího
nástupu vybraného uchazeče do obsazované funkce
(od 1.9.2011).
V Plzni dne 24. června 2011
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

VÝLETY UŽIVATELŮ DS KOPRETINA
A DZR PETRKLÍČ
Dne 24. a 26. května 2011 byl pro naše uživatele naplánován společný výlet
ke Kalikovskému mlýnu, který byl spojen s návštěvou nákupního centra Plaza.
Díky možnosti využití nového bezbariérového automobilu s rampou pro
přepravu imobilních osob se mohli této akce zúčastnit i méně soběstační uživatelé. Celkem se tohoto výletu zúčastnilo 15 uživatelů. Prohlédli jsme si prostory,
kde ještě před nedávnou dobou stálo vyhlášené plzeňské výstaviště. Prošli jsme
se okolo zrekonstruovaného Kalikovského mlýna, nahlédli jsme také do tzv.
„Kilometrovky“. Pro všechny naše uživatele to byl nezapomenutelný zážitek,
všichni si společně zavzpomínali na léta minulá.
Dne 16. června 2011 se konal výlet tentokrát na sever od Plzně - do Zruče. Pan
Karel Tarantík tu společně se svým synem vytvořili v průběhu 10 let soukromou
sbírku vysloužilé techniky Air park. Tato sbírka je určena všem příznivcům
letadel, obrněné a vojenské techniky. Z bohaté sbírky jmenujme např. MIG 21,
stíhačky Spitfire, „práškovací letadlo“ Čmelák, sochu Stalina, která původně
stála v Plzni na Anglickém nábřeží nebo také 5 pojízdných tanků. Na mnoha
exponátech jsou poutavé příběhy jejich minulosti. Od pana Tarantíka jsme
se dozvěděli, jak náročná je péče o takového koníčka, ale také kolik námahy
a peněz stojí exponáty takových rozměrů získat a dopravit do těchto prostor.
Tato nabídka exkurze nadchla především pánské zastoupení domova.
Bc. Eva Skalová, ergoterapeut DS Kopretina a DZR Petrklíč

Zahradní slavnost

Dokončení ze strany 1
Odpolední blok začal ve 14.00 hod vystoupením dětí z pohybového studia a představením mažoretek. Na ně navázaly seniorky
TJ Sokol s hudebně – taneční produkcí. Závěr dne zpestřila oblíbená kapela „Škodovačka“ a tradiční neméně oblíbené grilování.
Ačkoliv to zpočátku vypadalo, že naši vodáci opravdu připlují
po vodě, déšť jako zázrakem ustal a po zbytek dne bylo krásné
letní počasí.
Chceme touto cestou vyjádřit poděkování všem zúčastněným
a těm, kteří se podíleli na přípravě celé akce!
Dana Macháčková, ergoterapie
DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek

Šestý den je sobota
I letos se uživatelé Domova Nováček zúčastnili akce v DOZP
Stod, nazvané Šestý den je sobota. Čekaly tam na ně zajímavé
sportovní disciplíny a různá kulturní představení. Měli možnost
předvést své výtvarné dovednosti, vyřádili se v nafukovacím
skákacím hradu, vyzkoušeli si svoji „přesnou mušku“ při střelbě
lukem. Odpočinuli si během divadelního představení a potom
se vrhli do tance za doprovodu několika živých kapel.
Jana Kryčová, vedoucí výchovy DOZP Nováček

Olympijské hry ve Zbůchu
Sportovní klání v duchu olympijských ideí a starořeckém stylu
zorganizovala Základní a praktická škola Zbůch. Této akce
se zúčastnily i tři žákyně Praktické školy Zbůch z Domova
Nováček. Zahajovací proslov měla paní ředitelka Petříková,
soutěže odstartovalo slavnostní zapálení olympijského ohně.
Závodníci ve svých disciplínách bojovali ze všech sil. Musíme
se pochlubit, že naše uživatelky B. Vořechová, J. Mouleová
a L. Pekárnová se umístily na medailových pozicích.
Jana Kryčová, vedoucí výchovy DOZP Nováček
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