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m ě s t s k ý  ú s t a v  s o c i á l n í c h  s l u ž e b  m ě s t a  p l z n ě

Život jako v pohádce
milé děti,
bylo nebylo, na západě země české, mezi čtyřmi řekami se rozkládá  
království mússácké. Jednoho slunného dne, na jednom z hradů, 
„Čtyřlístek“ se jmenoval, který bránil území onoho panství, se konala  
nevýslovná sláva. nebyla to obyčejná svatba nebo veselé křtiny, ale krá- 
lovství se prostě radovalo z pohádkového života a především z toho,  
že přestálo malé, či větší bitvy, které k životu zákonitě patří. 
A jak se oslavovalo? Byl to velkolepý festival všech pohádek, na které si, děti, 
vzpomenete. Král a královna, sedíce na bujných ořích, to se rozumí, na vše 
dohlíželi bedlivým zrakem a na počátku trachtace, přivedli mezi obecen- 
stvo celý průvod pohádkových bytostí, také velvyslankyně z města Plzně 
veškerému davu přihlížejícímu zdravici přednesly! Trpaslíci předvedli po- 
tom svoji pestrou sestavu, tak jako tanečníci z hradů „Jitřenka“ a „Nováček“. 
Za nimi přiletěl rej Berušek a šermířsko-rytířský turnaj naladil všechny  
na královskou hostinu, jež následovala. Po krátkém oddychu v hradních  
zahradách trachtace pokračovala. Pěvci a krásné zpěvanky z hejtmanství  
Chválenického upoutali pozornost radujícího se obecenstva. Nádherný vraný 
kůň a jezdec Jimmy předvedli pěkných pár vydařených kejklí. Král sokolů 
představil um svých opeřenců a skupina sličných tanečnic, tak jako tančící 
loupežnická tlupa z lesa Paprsek naladila nejednoho přihlížejícího pána  
i kmána. Co vám budu, milá robátka, povídat, jarmarečníci vyvolávali svá 
pozvání, malí i velcí zakoušeli pevnost koňských sedel, zlatavý mok oblažil 
nejedno hrdlo. Tak jako minesengrova píseň uváděla veškeré slavení,  
tak trubadúrská skupina z MILIBANDu jej svými zvučnými hlasy a strun- 
nými nástroji zakončovala. Já tam byla, mnoho dobrého zakusila a kde- 
jakého pocestného pozdravila a teď již zvoním na zvonec, protože je naší  
pohádky konec... Vaše Sněhurka



Život jako v pohádce - fotogalerie



Poučení o Vašich právech:
1.	 Požádáte-li	 MÚSS	 o	 informaci	 o	 zpra-	
	 cování	 svých	 osobních	 údajů,	 MÚSS		
	 Vám	 takovou	 informaci	 bez	 zbytečného		
	 odkladu	 poskytne.	 Obsahem	 informace		
	 bude	vždy	sdělení	o:
	 a)	 účelu	zpracování	osobních	údajů
	 b)	 osobních	 údajích,	 případně	 katego-	
	 	 riích	 osobních	 údajů,	 které	 jsou		
	 	 předmětem	zpracování,	včetně	veš-	
	 	 kerých	 dostupných	 informacích		
	 	 o	jejich	zdroji
	 c)	 povaze	 automatizovaného	 zpraco-	
	 	 vání	v	souvislosti	s	jeho	využitím	pro		
	 	 rozhodování,	jestliže	jsou	na	základě		
	 	 tohoto	 zpracování	 činěny	 úkony		
	 	 nebo	 rozhodnutí,	 jejichž	 obsahem		
	 	 je	 zásah	 do	 Vašeho	 práva	 a	 oprá-	
	 	 vněných	zájmů
	 d)	 příjemci,	 případně	 kategoriích	 pří-	
	 	 jemců

2.	 	Máte	rovněž	právo:
	 a)	 na	přístup	k	osobním	údajům
	 b)	 požadovat	 opravu	 osobních	 údajů		
	 	 v	 souladu	 se	 zákonem	 o	 ochraně		
	 	 osobních	údajů	či	Nařízením	GDPR
	 c)	 kdykoli	 svůj	souhlas	odvolat	písem-	
	 	 ným	oznámením	doručeným	MÚSS

Pokud	 se	 domníváte,	 že	 MÚSS	 provádí		
zpracování	 osobních	 údajů	 v	 rozporu		
s	 ochranou	 Vašeho	 soukromého	 a	 osob-	
ního	 života	 nebo	 v	 rozporu	 se	 zákonem		
o	 ochraně	 osobních	 údajů	 či	 Nařízením	
GDPR,	 zejména	 jsou-li	 osobní	 údaje	
nepřesné	 s	 ohledem	 na	 účel	 jejich	 zpra-	
cování,	můžete:
	 a)	 požádat	MÚSS	o	vysvětlení
	 b)	 	požádat,	aby	MÚSS	odstranila	takto		
	 	 vzniklý	 stav	 (zejména	 můžete	 poža-	
	 	 dovat	 blokování,	 provedení	 opravy,		
	 	 doplnění	 nebo	 likvidaci	 osobních		
	 	 údajů)
	 c)	 obrátit	 se	 s	 podnětem	 na	 Úřad	 pro		
	 	 ochranu	osobních	údajů

Doba uchovávání osobních údajů
Správce	 uchovává	 osobní	 údaje	 pouze	
po	 dobu,	 po	 kterou	 mu	 to	 v	 konkrétních	
případech	 obecné	 i	 vnitřní	 právní	 předpisy	
ukládají,	 případně	 jej	 k	 tomu	 opravňují.		
Pro	další	účely	správce	zpracovává	osobní	
údaje	se	souhlasem.

MÚSS	 Plzeň	 je	 subjektem,	 který	 jmenoval	
pověřence	 pro	 ochranu	 osobních	 údajů		
a	kterého	lze	kontaktovat:
Osobně:	 Městský	 ústav	 sociálních	 služeb	
města	 Plzně,	 Klatovská	 třída	 777/90,		
Plzeň	1			-	Jižní	Předměstí,	323	00	Plzeň
Telefonicky:	378	037	620
E-mailem:	poverenecmuss@plzen.eu

SouhlaS uchazeče  
o zaměStnání  
Se zpracováním  
oSobních údajů
Uděluji	 tímto	 v	 souladu	 s	 příslušnými	 právními	 předpisy	
dobrovolně	na	dobu	neurčitou	souhlas se zpracováním mých 
osobních údajů	 uvedených	 v	 mnou	 poskytnutém	 životopise	
(dále	 jen	 „osobní	údaje“)	Městskému	ústavu	sociálních	služeb	
města	Plzně,	p.	o.,	IČO	000	75	345,	se	sídlem	Klatovská	777/90,	
30100	 Plzeň	 (dále	 jen	 „MÚSS“),	 a	 to	 za	 účelem	 účasti	 ve	 vý-	
běrovém	řízení	na	danou	pracovní	pozici	a	evidence	mé	osoby	
jakožto	uchazeče	o	zaměstnání	u	MÚSS	v	personální	databázi	
MÚSS	i	po	skončení	výběrového	řízení.

MÚSS	prohlašuje,	že	osobní	údaje	budou	zpracovávány	pouze	
v	rozsahu	a	za	účelem	vyjádřeným	v	tomto	souhlasu.	K	osobním	
údajům	 budou	 mít	 přístup	 pověření	 zaměstnanci	 a	 spolupra-	
cující	osoby	MÚSS	v	oblasti	personální,	mzdové	a	IT.

Uchazeč:

Jméno

Příjmení

Datum	narození

Adresa		
trvalého	pobytu

Souhlas udělen: 

V	(místo)

Dne

Podpis	uchazeče



Ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, 
Klatovská třída 777/90, Jižní Předměstí - Plzeň 3, 301 00 Plzeň (dále jen MÚSS Plzeň)

vyhlašuje ve smyslu Článku 3 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

výběrové (konkurSní) řízení
na obSazení pozice 

vedoucí útvaru dzr „petrklíč“

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 pro širokou veřejnost.

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.

2. vzdělání
 Na obsazení pozice vedoucí útvaru DzR „petrklíč“  
 je požadováno ukončené vysokoškolské vzdělání  
 zdravotního, sociálního, ekonomického, technického  
 směru, znalost IT (MS Word, MS Outlook, MS Excell,  
 MS PowerPoint, …)
 Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie, dokladu prokazujícího  
 úspěšné vykonání státní závěrečné zkoušky a diplomu  
 dokladujícího úspěšné absolvování vysoké školy.
3. životopis
 Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturo- 
 vaný 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 neprav- 
 divých údajů“. 
 Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo  
 jiné: datum narození, roky ukončení jednotlivých  
 stupňů vzdělání, získané vědomosti a zkušenosti,  
 profesní růst, zájmy, záliby a ostatní informace  
 o osobě uchazeče a datum zpracování strukturova- 
 ného 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.
 Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním  
 osobních údajů.

 Uchazeč předloží vlastní rukou vyplněný a pode- 
 psaný „Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpra- 
 cováním osobních údajů“ viz příloha dokument  
 č. 56 – PERS – MÚSS – 2018.

očekáváme:
❚ Velmi vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném  
 úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Zkušenosti s řízením pracovního kolektivu  
 a schopnost vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii, asertivitu, efektivnost
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost, loajalitu  
 k zaměstnavateli
❚ Nástup na pracovní pozici vedoucí útvaru  
 DzR „petrklíč“ nejpozději dne 1.9.2019

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti pobyto- 
 vých sociálních a s tím souvisejících zdravotních služeb
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování podle platného Nařízení vlády  
 č. 341/2017 Sb.
❚ Nadstandardní příplatek za vedení 
❚ Nadstandardní osobní příplatek 
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na dovolenou
❚ Zvýhodněný datový tarif pro volání v síti O2
❚ Vstupenky do bazénu
❚ Vstupenky do městských divadel, na ligová hokejová  
 a fotbalová utkání
❚ A další



přihláška do výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: „výběRovÉ (konkuRs- 
ní) Řízení na obsazení pozice veDoucí  
útvaRu „DzR petRklíČ“ s uvedením dalšího 
textu: „neotvíRat“ odevzdá uchazeč do 9.00 hodin 
dne 12. července 2019 do podatelny Městského ústavu 
sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, 
Klatovská třída 777/90, Jižní Předměstí – Plzeň 3,  
301 00 Plzeň. 

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

průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice vedoucí 
útvaru DzR „petrklíč“ proběhne ve dvou kolech:

1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů  
  z hlediska formálního – otevírání obálek  
  (12.7.2019 od 10.00 hodin)

2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího  
  uchazeče (15.7.2019 od 08.00 do 13.00 hodin)

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení:
Výběr a vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději 
dne 19. července 2019.

V Plzni dne 17. června 2019
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

„prostor pro duši“
5. a 6. června 2019 se konala přehlídka tvořivosti a schopností dětí s postižením s názvem  
„prostor pro duši“. městské kulturní středisko tachov ve spolupráci s Domovem pro osoby  
se zdravotním postižením milíře letos uspořádaly již 18. ročník.

Tento projekt vznikl na základě 
prosté myšlenky poskytnout 
zdravotně postiženým osobám 
prostor, kde by mohli předvést 
své dovednosti a schopnosti. 
Naše zařízení DS „Jitřenka“, 
společně s DOZP „Nováček“ 
se této akce účastní již řadu let. 
Tančili jsme na upravené písně  
z muzikálu „Pomáda“. Vše 
se nám podařilo a byli jsme 

odměněni dárkem, certifikátem 
a hlavně velkým potleskem. 
Velkým přínosem nesoutěžní 
přehlídky je fakt, že kromě 
zdravotně postižených se zde 
prezentují i zdravé děti. Schá- 
zejí se zde v přátelské atmo- 
sféře, navzájem se poznávají  
a učí se toleranci k individualitě 
každého z nich. Během dvou 
dnů se zde vystřídalo na po- 

diu celkem 360 účinkujících  
z různých koutů naší republiky.
Doufáme, že příští rok poje- 
deme společně na další již 19. 
ročník a sejdeme se v Tachově 
opět ve velkém počtu.

Romana Kadaňová, DiS.,  
PSS pro výchovnou  

nepedagogickou činnost  
DS „Jitřenka“



Ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, 
Klatovská třída 777/90, Jižní Předměstí - Plzeň 3, 301 00 Plzeň (dále jen MÚSS Plzeň)

vyhlašuje ve smyslu Článku 3 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

výběrové (konkurSní) řízení
na obSazení pozice 

vedoucí útvaru „provozní oddělení  
bory, bolevec a doubravka“

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 pro zaměstnance MÚSS 
Plzeň.

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.

2. vzdělání
 Na obsazení pozice Vedoucí útvaru „provozní od- 
 dělení bory, bolevec a Doubravka“ je požadováno  
 ukončené středoškolské vzdělání ekonomického,  
 technického směru, znalost IT (MS Word, MS  
 Outlook, MS Excell, MS PowerPoint, …)
 Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie, dokladu prokazujícího  
 úspěšné vykonání státní závěrečné zkoušky a diplomu  
 dokladujícího úspěšné absolvování vysoké školy.

3. životopis
 Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturo- 
 vaný 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 neprav- 
 divých údajů“. 
 Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo  
 jiné: datum narození, roky ukončení jednotlivých  
 stupňů vzdělání, získané vědomosti a zkušenosti,  
 profesní růst, zájmy, záliby a ostatní informace  
 o osobě uchazeče a datum zpracování strukturova- 
 ného životopisu. 
 Přílohou strukturovaného životopisu musí být  
 vlast-noručně podepsaný motivační dopis v rozsahu  
 jedné stránky formátu A4, ve kterém uchazeč  
 vysvětlí důvody vedoucí jej k ucházení se o obsazení  
 uvedené funkce.

 Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním  
 osobních údajů
 Uchazeč předloží vlastní rukou vyplněný a pode- 
 psaný „Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpra- 
 cováním osobních údajů“ viz příloha dokument  
 č. 56 – PERS – MÚSS – 2018.

očekáváme:
❚ Velmi vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném  
 úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Zkušenosti s řízením pracovního kolektivu  
 a schopnost vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii, asertivitu, efektivnost
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost, loajalitu  
 k zaměstnavateli
❚ Nástup na pracovní pozici vedoucí útvaru  
 „provozní odd. bory, bolevec a Doubravka“  
 nejpozději dne 1.8.2019

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti pobyto- 
 vých sociálních a s tím souvisejících zdravotních služeb
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování podle platného Nařízení vlády  
 č. 341/2017 Sb.
❚ Nadstandardní příplatek za vedení 
❚ Nadstandardní osobní příplatek 
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na dovolenou
❚ Zvýhodněný datový tarif pro volání v síti O2
❚ Vstupenky do bazénu
❚ Vstupenky do městských divadel, na ligová hokejová  
 a fotbalová utkání
❚ A další



přihláška do výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: výběRovÉ (konkuRs- 
ní) Řízení na obsazení pozice veDoucí 
útvaRu „pRovozní oDDělení boRy, bole- 
vec a DoubRavka“ s uvedením dalšího textu: 
„neotvíRat“ odevzdá uchazeč do 9.00 hodin dne  
12. července 2019 do podatelny Městského ústavu soc. 
služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 
třída 777/90, Jižní Předměstí – Plzeň 3, 301 00 Plzeň. 

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

průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice  
vedoucí útvaru „provozní oddělení bory, bolevec  
a Doubravka“ proběhne ve dvou kolech:
1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů  
  z hlediska formálního – otevírání obálek  
  (12.7.2019 od 12.00 hodin)
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího  
  uchazeče (16.7.2019 od 08.00 do 13.00 hodin)

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení:
Výběr a vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději 
dne 19. července 2019. V Plzni dne 17. června 2019

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

zahradní slavnost
Ve středu 17. června jsme s velkou radostí přijali pozvání na 21. ročník 
zahradní slavnosti, tento rok na téma „Život jako v pohádce“. A bylo  
to velkolepé. Příjezdem jako bychom se skutečně ocitli v pohádkové 
krajině. 
My, zaměstnanci DZR „Sněženka“, jsme se samozřejmě připojili k „dress 
codu“ této akce a vyrazili v převlečení za upíry. Celou slavnost zahájil průvod 
pohádkových postav v čele s králem Vladimírem Chuchlerem a královnou 
Evou Žípkovou, kteří přijeli na koních. V průvodu jsme mohli obdivovat 
krásné kostýmy z těch nejznámějších pohádek. Pan ředitel návštěvníkům 
a klientům popřál „život jako v pohádce“ a poté následovalo pásmo  
vystoupení. Uživatelé byli z pojetí této slavnosti velmi nadšeni a my taktéž. 
Radost jsme měli také ze „stánku“ s našimi novými výrobky a z perníčků, 
které jsme předem připravili pro perníkovou chaloupku. Celý tento den 
jsme si velmi užili a musíme smeknout nad organizací a přípravou tohoto 
výjimečného dne. Děkujeme za skvělé občerstvení, řidičům za dopravu  
a celému týmu „Čtyřlístku“ za jistě velice náročnou přípravu této akce. 

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“



Ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, 
Klatovská třída 777/90, Jižní Předměstí - Plzeň 3, 301 00 Plzeň (dále jen MÚSS Plzeň)

vyhlašuje ve smyslu Článku 3 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

výběrové (konkurSní) řízení
na obSazení pozice 

vedoucí útvaru „vnitřní kontroly“

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 pro zaměstnance MÚSS 
Plzeň.

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.

2. vzdělání
 Na obsazení pozice vedoucí útvaru „vnitřní  
 kontroly“ je požadováno ukončené vysokoškolské  
 vzdělání ekonomického směru, znalost IT (MS Word,  
 MS Outlook, MS Excell, MS PowerPoint, …)
 Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie, dokladu prokazujícího  
 úspěšné vykonání státní závěrečné zkoušky a diplomu  
 dokladujícího úspěšné absolvování vysoké školy.

3. životopis
 Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturo- 
 vaný 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 neprav- 
 divých údajů“. 
 Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo  
 jiné: datum narození, roky ukončení jednotlivých  
 stupňů vzdělání, získané vědomosti a zkušenosti,  
 profesní růst, zájmy, záliby a ostatní informace  
 o osobě uchazeče a datum zpracování strukturova- 
 ného 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.
 Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním  
 osobních údajů

 Uchazeč předloží vlastní rukou vyplněný a podep- 
 saný „Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpraco- 
 váním osobních údajů“ viz příloha dokument  
 č. 56 – PERS – MÚSS – 2018.

očekáváme:
❚ Velmi vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném  
 úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Zkušenosti s řízením pracovního kolektivu  
 a schopnost vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii, asertivitu, efektivnost
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost, loajalitu  
 k zaměstnavateli
❚ Nástup na pracovní pozici vedoucí útvaru  
 „vnitřní kontroly“ nejpozději dne 1.8.2019

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti pobyto- 
 vých sociálních a s tím souvisejících zdravotních služeb
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování podle platného Nařízení vlády  
 č. 341/2017 Sb.
❚ Nadstandardní příplatek za vedení 
❚ Nadstandardní osobní příplatek 
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na dovolenou
❚ Zvýhodněný datový tarif pro volání v síti O2
❚ Vstupenky do bazénu
❚ Vstupenky do městských divadel, na ligová hokejová  
 a fotbalová utkání
❚ A další



přihláška do výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: výběRovÉ (konkuRs- 
ní) Řízení na obsazení pozice veDoucí  
útvaRu „vnitŘní kontRoly“ s uvedením dal- 
šího textu: „neotvíRat“ odevzdá uchazeč do 9.00 
hodin dne 12. července 2019 do podatelny Městského 
ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková  
organizace, Klatovská třída 777/90, Jižní Předměstí  
– Plzeň 3, 301 00 Plzeň. 

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

průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice vedoucí 
útvaru „vnitřní kontroly“ proběhne ve dvou kolech:

1. kolo  Posouzení podaných přihlášek uchazečů  
  z hlediska formálního – otevírání obálek  
  (12.7.2019 od 11.30 hodin)

2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího  
  uchazeče (16.7.2019 od 08.00 do 13.00 hodin)

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení:
Výběr a vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději 
dne 19. července 2019.

V Plzni dne 17. června 2019
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

poděkování
Ráda bych touto formou poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípra- 
vách a realizaci letošního ročníku Zahradní slavnosti. Dle reakcí uživatelů, jejich rodinných 
příslušníků, zaměstnanců a mnoha hostů jsme společnými silami zvládli proměnit jeden obyčejný 
všední den v opravdu pohádkový. Vyjmenovat všechny z vás by zabralo mnoho místa... 
V první řadě mnohokrát děkuji celému týmu pracovitých a obětavých zaměstnanců DZR „Čtyřlístek“, 
kteří mě denně dokazují, že v nich mám úžasné kolegy, na které se mohu ve všem spolehnout a kteří  
zajistili program a zdárný průběh celého dne. Dále mnohokrát děkuji za výborné perníčky, které napekli  
a nazdobili uživatelé DZR „Sněženka“, děkuji za dokonale zvládnutou technickou podporu SIT MMP 
Plzeň včetně nádherných záběrů z dronu, děkuji zaměstnancům DaSu včetně dílny, děkuji pracovníkům  
Provozního oddělení Lochotín včetně kuchyně, děkuji vedoucímu útvaru Správa majetku a všem 
sponzorům. A samozřejmě děkuji řediteli MÚSS Plzeň, který se stal na jeden den naším opravdovým 
pohádkovým králem se vším všudy. Děkuji vám, jste skvělí!

Bc. Eva Žípková, vedoucí útvaru DZR „Čtyřlístek“ - královna



Ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, 
Klatovská třída 777/90, Jižní Předměstí - Plzeň 3, 301 00 Plzeň (dále jen MÚSS Plzeň)

vyhlašuje ve smyslu Článku 3 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

výběrové (konkurSní) řízení
na obSazení pozice 

vedoucí útvaru zdravotní péče dzr „petrklíč“

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 pro širokou veřejnost.

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.

2. vzdělání
 Vzdělání odpovídající získání odborné způsobilosti  
 k výkonu povolání všeobecné zdravotní sestry – nosi- 
 tele výkonu S3.
 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 origi- 
 nálu příslušného certifikátu dokladujícího úspěšné  
 absolvování kurzu, kterým uchazeč získal odbornou  
 nebo specializovanou způsobilost k výkonu zdravot- 
 nického povolání v oboru všeobecná zdravotní sestra  
 – nositel výkonu S3.

3. životopis
 Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturo- 
 vaný 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 neprav- 
 divých údajů“. 
 Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo  
 jiné: datum narození, roky ukončení jednotlivých  
 stupňů vzdělání, získané vědomosti a zkušenosti,  
 profesní růst, zájmy, záliby a ostatní informace  
 o osobě uchazeče a datum zpracování strukturova- 
 ného 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.
 Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním  
 osobních údajů
 Uchazeč předloží vlastní rukou vyplněný a podep- 
 saný „Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpraco- 
 váním osobních údajů” viz příloha dokument  
 č. 56 – PERS – MÚSS – 2018.

očekáváme:
❚ Velmi vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném  
 úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Zkušenosti s řízením pracovního kolektivu  
 a schopnost vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii, asertivitu, efektivnost
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost, loajalitu  
 k zaměstnavateli
❚ Nástup na pracovní pozici vedoucí útvaru zdravotní  
 péče DzR „petrklíč“ nejpozději dne 1.9.2019

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti pobyto- 
 vých sociálních a s tím souvisejících zdravotních služeb
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování podle platného Nařízení vlády  
 č. 341/2017 Sb.
❚ Nadstandardní příplatek za vedení 
❚ Nadstandardní osobní příplatek 
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na dovolenou
❚ Zvýhodněný datový tarif pro volání v síti O2
❚ Vstupenky do bazénu
❚ Vstupenky do městských divadel, na ligová hokejová  
 a fotbalová utkání
❚ A další



přihláška do výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: výběRovÉ (konkuRs- 
ní) Řízení na obsazení pozice veDoucí 
útvaRu zDRavotní pÉČe DzR „petRklíČ“ 
s uvedením dalšího textu: „neotvíRat“ odevzdá 
uchazeč do 9.00 hodin dne 12. července 2019 do po- 
datelny Městského ústavu sociálních věcí města Plzně, 
příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Jižní 
Předměstí – Plzeň 3, 301 00 Plzeň. 

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

průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice vedou- 
cí útvaru zdravotní péče DzR „petrklíč“ proběhne  
ve dvou kolech:
1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů  
  z hlediska formálního – otevírání obálek  
  (12.7.2019 od 10.30 hodin)
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího  
  uchazeče (15.7.2019 od 08.00 do 13.00 hodin)

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení:
Výběr a vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději 
dne 19. července 2019. V Plzni dne 17. června 2019

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

grilování v „petrklíči“
Dne 20. června 2019 se uskutečnilo na DZR „Petrklíč“ grilování pro uživatele Domova. Celé naše  
příjemné posezení nás doprovázel svým vystoupením Dětský taneční soubor „Boleváček“ pod  
vedením paní Řežábkové, za což paní Řežábkové i všem vystupujícím moc děkujeme. Užili jsme si 
všichni krásné odpoledne. Zaměstnanci a uživatelé Domova DZR „Petrklíč“
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dopoledne plné her
V pátek 21. června nás opět navštívily studentky ze Střední odborné školy profesora Švejcara v doprovodu  
paní učitelky Mgr. Hany Vozkové. Studentky a uživatelé si ve skupinkách spolu zahráli vědomostní hry, 
trénovali jemnou motoriku anebo si povídali. Příjemný, aktivně strávený čas jsme zakončili grilovaným 
špekáčkem a dobře vychlazeným pivem. Moc děkujeme studentkám i paní učitelce za uskutečnění této akce  
a možnost strávit spolu s nimi příjemné dopoledne. Těšíme se zase za rok. 

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

červnová vystoupení
v červnu nebyla v našem Domově o zábavu nouze.
Nejdříve nás navštívil velmi oblíbený sbor „Beránci“ pod vedením paní  
Lady Beránkové. Šikovná dítka opět předvedla velmi originální vystoupení. 
Slyšet jsme mohli typicky české známé písně, ale třeba i směs valašského 
folkloru v rockovém podání. Výkony i nápaditost byly, jak už bývá u sboru 
zvykem, na velmi vysoké úrovni. Naši uživatelé si krásný kulturní zážitek  
velice užili a již se zajímali o to, s čím asi přijdou tito nadaní pěvci příště. 
O týden později jsme u nás v Domově přivítali děti z 50. MŠ „Plzeňské  
bublinky“ pod vedením paní učitelky Zuzany Tomáškové a paní učitelky 
Moniky Mrázové. Holčičky přišly v krásných letních šatech a kluci za elegány 
v obleku. Písně byly laděny do „zvířátkové“ říše a nechyběl malý hudební 
kvíz, který si na nás společně připravili. Uživatelé nadaná dítka odměnili  
potleskem, a jak to u nás bývá, my za skvělé výkony něčím na zub.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“


